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1. Ցուցմունքի դեպոնացման նպատակը
1.1. Ընդհանուր դրույթներ
Ցուց մուն քի դա տա կան դե պո նա ցու մը կա -

տար վում է դա տաքն նու թյա նը ներ կա յա նա լու
հնա րա վո րու թյուն չու նե նա լու կամ դա տաքն -
նու թյան ըն թաց քում ի րա վա չա փո րեն ցուց մունք
չտա լու հիմ նա վոր են թադ րու թյան պա րա գա -
յում պատ շաճ ա պա ցու ցումն ա պա հո վե լու նպա -
տա կով՝ քննի չի կամ վա րույ թի մաս նա վոր մաս -
նակ ցի միջ նոր դու թյամբ (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի
306-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս)։ Մեկ նա բան վող
հոդ վա ծը կար գա վո րում է ցուց մուն քի դա տա -
կան դե պո նաց ման նպա տա կը, հիմ քե րը (դեպ -
քե րը) և ցուց մուն քի դա տա կան դե պո նա ցում
կա տա րե լու միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լու լիա -
զո րու թյուն (ի րա վունք) ու նե ցող ան ձանց ցան -
կը։

Ցուց մուն քի դե պո նաց ման օ րենսդ րա կան
նպա տակն է՝ ա պա հո վել ա պա ցուց ման պատ -
շա ճու թյու նը։ Ցուց մուն քի դե պո նաց վում է, ե թե
հիմ քեր կան են թադ րե լու, որ` 1) ան ձը հնա րա -
վո րու թյուն չի ու նե նա ներ կա յա նա լու դա տաքն -
նու թյա նը (ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում մե -
ղադ րան քի քննու թյա նը, այլ կերպ ա սած՝ հիմ -
նա կան դա տալ սում նե րին), 2) ան ձը դա տաքն -
նու թյան ըն թաց քում ի րա վա չա փո րեն կհրա -
ժար վի ցուց մունք տա լուց1։ 

1.2. Պատ շաճ ա պա ցուց ման ա պա հո վու -
մը՝ որ պես ցուց մուն քի դե պո նաց ման նպա տակ

Ցուց մուն քի դա տա կան դե պո նաց ման՝ որ -
պես դա տա կան ե րաշ խի քի նպա տակն է դա -
տա րա նի վե րահս կո ղու թյան մի ջո ցով ա պա հո -
վել հար ցաքն նու թյան՝ օ րենսգր քով սահ ման -
ված ըն թա ցա կար գի (ա պա ցուց ման) պատ շա -
ճու թյու նը և հար ցաքն նու թյան պատ շաճ ար -
ձա նագ րու մը։

Դե պո նա ցու մը կոչ ված է ա պա հո վե լու ա -
պա ցուց ման պատ շա ճու թյու նը եր կու ե ղա նա -
կով՝ 1) դա տա կան վա րույ թի ան մի ջա կա նու -
թյան պայ մա նի պահ պան մամբ. 2) ան ձանց հա -
կընդ դեմ հարց ման ի րա վուն քի ա պա հով մամբ։
Այլ կերպ ա սած՝ ցուց մուն քի դե պո նա ցում կա -
տա րե լու մի ջո ցով տե ղի է ու նե նում պատ շաճ
ա պա ցու ցում, քա նի որ մի կող մից՝ հա րա բե րա -
կա նո րեն ա պա հով վում է դա տա կան վա րույ թի
ան մի ջա կա նու թյու նը, մյուս կող մից՝ հա կընդ -
դեմ հարց ման ի րա վուն քը։ 

Ցուց մուն քի դա տա կան դե պո նա ցու մը նպա -
տակ ու նի ա պա հո վել ա պա ցույ ցի հե տա զոտ -
ման ան մի ջա կա նու թյու նը, դա տա կան իշ խա -
նու թյան մար մին նե րի կող մից ա պա ցույ ցի ան -
մի ջա պես ըն կա լու մը: Մինչ դա տա կան փու լում
ցուց մուն քի դա տա կան դե պո նաց ման դեպ քում
դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը վե րա փոխ վում

1 Այս մասին մանրամասն տե՛ս Гамбарян А. С., Оганесян А. А. Судебное депонирование показаний на предварительном
следствии (сравнительно-правовой анализ) // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 2(13). С. 320-
325, Гамбарян А., Симонян С. Судебное депонирование признательных показаний обвиняемого (необходимость и
угрозы) // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2015. № 2(8). С. 78-83. Гамбарян А. С.,
Симонян С. А. Судебное депонирование показаний в современном уголовном процессе. М.: Юрлитинформ, 2016,
Гамбарян А. С. Судебное депонирование показаний в системе производства судебных гарантий (судебного контроля)
// Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 2(40). С. 48-50,
Темирбекова А. А. Судебное депонирование показаний в современном уголовном процессе // Международный
журнал экспериментального образования. 2019. № 6. С. 72-76. Терехов А. Ю., Латыпов В. С. Необходимость депо-
нирования показаний свидетелей и потерпевших по сложным уголовным делам // Вестник Казанского юридического
института МВД России. 2021. Т. 12. № 1(43). С. 115-121. 
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է դա տա կան ա պա ցույ ցի ձևա վոր ման մի ջո ցի,
ո րը հե տա գա յում ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա -
նի կող մից պետք է ըն դուն վի որ պես դա տա -
կան ա պա ցույց:

Ինչ վե րա բե րում է հա կընդ դեմ հարց ման
ի րա վուն քին, ա պա դրա մա սին ման րա մասն
կխոս վի հա ջոր դիվ, իսկ այժմ նշենք, որ ցուց -
մուն քի դա տա կան դե պո նաց ման ինս տի տու -
տի և պատ շաճ ա պա ցուց ման սկզբուն քի տե -
սանկ յու նից հա կընդ դեմ հարց ման ի րա վուն քի
կրող է ոչ միայն մե ղադր յա լը, այլ նաև վա րույ -
թի մաս նա վոր մյուս մաս նա կից նե րը, ո րոնց վե -
րա բեր յալ դե պո նեն տը տա լիս է այն պի սի ցուց -
մունք ներ, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ վել ի
վնաս տվյալ ան ձանց: 

2. Տե սա կա պի մի ջո ցով ան ձին հար ցա -
քննե լը

2.1. Ընդ հա նուր դրույթ ներ
ՀՀ քր. դատ. օր.-ը հնա րա վո րու թյուն է

տա լիս մինչ դա տա կան և դա տա կան վա րույթ -
նե րում բա ցա ռիկ դեպ քե րում հար ցաքն նու թյու -
նը կա տա րե լու տե սա հա ղոր դակ ցու թյան տեխ -
նի կա կան մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ (տե սա -
կա պի մի ջո ցով): Այս պես՝ այն բա ցա ռիկ դեպ -
քե րում, երբ ա ռող ջա կան վի ճա կի կամ այլ վայ -
րում գտնվե լու (դա տա կան վա րույ թի պա րա -
գա յում՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ -
ման նե րից դուրս գտնվե լու) պատ ճա ռով ան ձի
ներ կա յու թյու նը հար ցաքն նու թյան կա տար մանն
անհ նար է, կամ երբ առ կա է ան ձի անվ տան -
գու թյունն ա պա հո վե լու (դա տա րա նում հար -
ցաքն նու թյու նը կա րող է սպառ նալ հար ցաքնն -
վո ղի անվ տան գու թյա նը կամ վտան գել ցուց -
մուն քի ար ժա նա հա վա տու թյու նը), կամ ան չա -
փա հաս տու ժո ղի կամ վկա յի ի րա վա չափ շա -
հե րի պաշտ պա նու թյան անհ րա ժեշ տու թյուն,
հար ցաքն նու թյու նը կա րող է կա տար վել տե սա -
կա պի մի ջո ցով (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի` 214-րդ
հոդ վա ծի 6-րդ մաս, 327-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս):

Տե սա կա պի մի ջո ցով հար ցաքն նու թյուն կա -
տա րե լու՝ հար ցաքն նու թյա նը ներ կա յա նա լու

անհ նա րի նու թյան հիմ քը նման է ցուց մուն քի
դե պո նաց ման՝ մաս նակ ցու թյան անհ նա րի նու -
թյան հիմ քին, ուս տի անհ րա ժեշտ է քննար կել
տե սա կա պի մի ջո ցով հար ցաքն նու թյան և ցուց -
մուն քի դե պո նաց ման փոխ հա րա բե րակ ցու թյու -
նը։ 

Ցուց մուն քի դե պո նաց ման հիմ քե րը կան -
խա տե սո ղա կան են, վե րա բե րում են այն պի սի
հնա րա վոր ի րա դար ձու թյուն նե րին, ո րոնք կա -
րող են տե ղի ու նե նալ ա պա գա յում, մինչ դեռ
տե սա կա պի մի ջո ցով հար ցաքն նու թյան վե րա -
բե րե լի հիմ քը փաս տա կան է, այ սինքն՝ այն
պետք է գո յու թյուն ու նե նա։ Ցուց մուն քը կա րե լի
է դե պո նաց նել, ե թե հիմ քեր կան են թադ րե լու,
որ ան ձը ա պա գա յում հնա րա վո րու թյուն չի ու -
նե նա ներ կա յա նա լու դա տա կան հար ցաքն նու -
թյա նը, իսկ տե սա կա պի մի ջո ցով հար ցաքն -
նու թյան պա րա գա յում, որ պես փաստ, ան ձի
ներ կա յու թյու նը հար ցաքն նու թյան կա տար մանն
անհ նար է։ 

Այս ինս տի տուտ նե րի հիմ քե րի տար բե րակ -
ման պայ ման նե րուն այ նուա մե նայ նիվ պետք է
քննար կել եր կու հարց։ Նախ՝ հնա րա վոր է արդ -
յոք ցուց մուն քը դե պո նաց նել՝ ան ձի հար ցաքն -
նու թյու նը դա տա րա նում տե սա կա պի մի ջո ցով
կա տա րե լու ե ղա նա կով, երկ րորդ՝ ե թե մինչ դա -
տա կան վա րույ թում ան ձի ցուց մուն քը դե պո -
նաց վել է, ա պա դա տա րա նում մինչև այն հրա -
պա րա կե լը, արդ յոք պետք է քննար կել այլ պե -
տու թյան տա րած քում գտնվող ան ձին տե սա -
կա պի մի ջո ցով հար ցաքն նե լու հար ցը։ 

2.2. Ցուց մուն քի դա տա կան դե պո նա ցում՝
տե սա կա պի մի ջո ցով հար ցաքն նու թյամբ

Ե թե ան ձը, որ պես փաստ, գտնվում է ՀՀ
սահ ման նե րից դուրս, սա կայն առ կա են տե ղե -
կու թյուն ներ, որ նա ա ռող ջա կան վի ճա կի պատ -
ճա ռով ա պա գա յում հնա րա վոր է, որ մա հան
կամ կորց նի հա ղոր դակց վե լու ու նա կու թյուն նե -
րը։ Այս դեպ քում արդ յոք հնա րա վոր է ան ձի
ցուց մուն քը դե պո նաց նել՝ նրան դա տա րա նում
տե սա կա պի մի ջո ցով հար ցաքն նե լու ե ղա նա -
կով2։ 
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2 Նախապես նշենք, որ այս քննարկվող հարցի տեսանկյունից ՀՀ քր. դատ. օր-ի 309-րդ հոդվածի 1-ին մասն ըստ
որի՝ ցուցմունքի դեպոնացումը կատարվում է դռնփակ դատական նիստում՝ օրենսգրքի 8-րդ բաժնի պահանջների`
վերաբերելի մասով (mutatis mutandis) պահպանմամբ, քննարկվող երկու ինստիտուտների միաժամանակյա
կիրառությանը չի խոչընդոտում։ Եթե ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 8-րդ բաժնում նախատեսված չեն դեպոնացման
ընթացակարգի համար անհրաժեշտ նորմեր, ապա ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 309-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված
կանոնը չի արգելում, որպեսզի դեպոնացման ընթացակարգի և արձանագրման հարաբերությունների նկատմամբ



5

ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Ընդ հա նուր առ մամբ, տե սա կա պի մի ջո -
ցով հար ցաքն նու թյու նը և ցուց մուն քի դե պո նա -
ցու մը միա ժա մա նակ կի րա ռելն նպա տա կա -
հար մար չէ, քա նի որ եր կու ինս տի տուտն էլ
ընդ հա նուր հար ցաքն նու թյան կար գից շեղ վող
(բա ցա ռիկ) մի ջոց ներ են։ Միևնույն ժա մա նակ,
այս ինս տի տուտ նե րը զու գակց մամբ կի րա ռելն
ան խու սա փե լի է, ե թե կոնկ րետ ի րա վի ճա կում
միա ժա մա նակ առ կա են եր կու ինս տի տուտ նե -
րի կի րառ ման փաս տա կան հիմ քե րը։ Վե րը
նշված օ րի նա կում առ կա է տե սա կա պի մի ջո -
ցով հար ցաքն նե լու հիմ քը՝ ան ձի՝ ՀՀ սահ ման -
նե րից դուրս գտնվե լու փաստն է, ինչ պես նաև
ցուց մուն քը դե պո նաց նե լու հիմ քը՝ հի վան դու -
թյան պատ ճա ռով տվյալ ան ձի մա հա նա լու հա -
վա նա կա նու թյունն է։ Նման փաս տա կազ մի միա -
ժա մա նակ յա առ կա յու թյու նը հնա րա վոր, նույ -
նիսկ՝ ան խու սա փե լի է դարձ նում քննարկ վող
ինս տի տուտ նե րի միա ժա մա նակ յա կի րա ռու -
թյու նը։ Հա կա ռակ դեպ քում, ե թե ան ձը մինչ -
դա տա կան վա րույ թում տե սա կա պի մի ջո ցով
հար ցաքնն վել է ա ռանց դա տա կան դե պո նաց -
ման ինս տի տու տի միա ժա մա նակ յա կի րա ռու -
թյան, ա պա հե տա գա յում՝ դա տաքն նու թյան ըն -
թաց քում, այդ ցուց մուն քը ի րա վա բա նո րեն անհ -
նար է հրա պա րա կել և գ նա հա տել։ Բանն այն
է՝ ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 330-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սի 5-րդ կե տում սահ ման ված է, որ ե թե ան -
ձը մա հա ցել է կամ կորց րել է հա ղոր դակց վե լու
ու նա կու թյու նը, ա պա նրա՝ մինչ դա տա կան վա -
րույ թում տրված ցուց մուն քը դա տա րա նում կա -
րող է հրա պա րակ վել, ե թե մինչ դա տա կան վա -
րույ թում ծանր հի վան դու թյան հիմ քով տվյալ
ան ձի ցուց մուն քի դե պո նաց ման անհ րա ժեշ տու -
թյու նը ող ջամ տո րեն բա ցա կա յել է։ Վե րը նշված
օ րի նա կում, մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց -
քում ՀՀ սահ ման նե րից դուրս գտնվող ան ձին

տե սա կա պի մի ջո ցով հար ցաքն նե լու պա հին
առ կա է ե ղել ցուց մուն քը՝ ծանր հի վան դու թյան
հիմ քով դե պո նաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյան մա -
սին տվյալ ներ։ Ե թե տե սա կա պի մի ջո ցով հար -
ցաքն նու թյու նը չզու գակց վի ցուց մուն քի դե պո -
նաց ման ինս տի տու տի հետ, ա պա ան ձի մահ -
վան դեպ քում նրա՝ տե սա կա պի մի ջո ցով կա -
տար ված հար ցաքն նու թյամբ ստաց ված ցուց -
մուն քը դա տա րա նում չի կա րող հրա պա րակ -
վել։ 

Ըն թա ցա կար գի կազ մա կերպ ման ա ռու մով՝
տե սա կա պի մի ջո ցով հար ցաքն նու թյան և ցուց -
մուն քի դե պո նաց ման միա ժա մա նակ յա կի րա -
ռու թյու նը նույն պես հնա րա վոր է, քա նի որ եր -
կու դեպ քում էլ նա խա տես ված են գոր ծո ղու -
թյուն նե րը տե սա ձայ նագ րե լու մա սին կար գա -
վո րում ներ։ 

2.3. Տե սա կա պի մի ջո ցով դա տա կան հար -
ցաքն նու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը և դե պո նաց -
ված ցուց մուն քը հրա պա րա կե լու հնա րա վո րու -
թյու նը

Ե թե մինչ դա տա կան վա րույ թում ան ձի ցուց -
մուն քը, օ րենսգր քի պա հանջ նե րին հա մա պա -
տաս խան, դե պո նաց վել է, ա պա ցուց մուն քը,
ինչ պես նաև դրան կցված հա վել ված նե րը (տե -
սա ձայ նագ րու թյուն նե րը) կա րող են հրա պա -
րակ վել դա տա րա նում (ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 330-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս):

Դե պո նաց ված ցուց մուն քը մինչև հրա պա -
րա կե լը դա տա վո րը պետք է պար զի, թե արդ -
յոք դա տա րա նում հնա րա վոր է հար ցաքն նել
այն ան ձին, ում ցուց մուն քը դե պո նաց վել է3։
Օրի նակ՝ ե թե ցուց մուն քը դե պո նաց վել է այն
պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ վկան կա րող է մեկ -
նել ՀՀ-ից, ա պա հիմ նա կան դա տալ սում նե րի
ժա մա նակ, ե թե պարզ վեց, որ վկան չի վե րա -
դար ձել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, ա -
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կիրառվեն ՀՀ քր. դատ. օր.-ի ընդհանուր դրույթները։ Այսպես՝ ՀՀ քր. դատ. օր-ի 309-րդ հոդվածի 3-րդ մասում
սահմանված է, որ դեպոնացման ընթացքում դատարանն ապահովում է օրենսգրքով սահմանված՝ հարցաքննության
ընթացակարգի պահպանումը։ Դատական հարցաքննության ընդհանուր կարգը սահմանված է ՀՀ քր. դատ. օր.-ի
10-րդ բաժնում զետեղված 326-րդ հոդվածով։

3 Նախկինում ևս նշել ենք, որ եթե վկայի ցուցմունքը նախաքննության ընթացքում դեպոնացվել է այն հիմքով, որ նա,
օրինակ՝ կարող է մեկնել տվյալ պետության տարածքից, ապա ցուցումունքի դատական դեպոնացումը դատավորին
չի ազատում հետագայում՝ արդարադատություն իրականացնելու ընթացքում, վկային դատարան հրավիրելու
պարտականությունից: Դատավորը, գործը քննելիս, պետք է պարզի, թե արդյոք վկան չի վերադարձել տվյալ
պետություն, եթե նույնիսկ չի վերադարձել, ապա պարտավոր է միջազգային հարցման շրջանակներում միջոցներ
ձեռնարկել նրան դատաքննության ընթացքում հարցաքննելու ուղղությամբ (օրինակ՝ տեսակապի միջոցով): Այս
մասին տե՛ս Гамбарян А. С. Судебное депонирование показаний: старый процессуальный институт под новым
названием // Судебная власть и уголовный процесс. 2018. № 2. էջ 196։



պա դա տա րա նը պետք է քննար կի Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյան սահ ման նե րից դուրս
գտնվող վկա յին տե սա կա պի մի ջո ցով հար -
ցաքն նե լու հնա րա վո րու թյու նը (ՀՀ քր. դատ.
օր.-ի 327-րդ հոդ ված)։ Աս վածն ու նի ինչ պես
ֆոր մալ-ի րա վա բա նա կան, այն պես էլ էու թե նա -
կան հիմ նա վո րում ներ։ 

Նախ՝ Օ րենս դի րը սահ մա նել է, որ ան ձի՝
նախ կի նում տված ցուց մուն քը (այդ թվում՝ դե -
պո նաց ված՝ Ա.Ղ.) կա րող է հրա պա րակ վել
միայն դա տա րա նում նրա հար ցաքն նու թյան
անհ նա րի նու թյու նը հաս տա տե լուց հե տո (ՀՀ
քր. դատ. օր.-ի 330-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մաս):
Այս ֆոր մալ հիմ նա վոր ման հիմ քում Օ րենս դի -
րը մի գու ցե դրել է էու թե նա կան պատ ճա ռա բա -
նու թյուն նե րը։ 

Երկ րորդ՝ ե թե ել նում ենք այն են թադ րու -
թյու նից, որ մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց -
քում ցուց մուն քը դե պո նաց րել է մի դա տա վոր,
սա կայն դա տաքն նու թյուն ի րա կա նաց նում է
մեկ այլ դա տա վոր, ա պա դա տա կան վա րույ թի
ան մի ջա կա նու թյան պայ մա նի հետևո ղա կան ի -
րա կա նա ցու մը պա հան ջում է, որ մե ղադ րան քը
քննող դա տա վո րը ձեռ նար կի բո լոր մի ջոց նե րը
ցուց մունք տա լու գոր ծըն թացն կազ մա կեր պե -
լու և ցուց մունք ներն իր կող մից ան մի ջա պես
(թե կուզ՝ տե սա կա պի մի ջո ցով) ըն կա լե լու ուղ -
ղու թյամբ։ 

Եր րորդ՝ ի տար բե րու թյուն մինչ դա տա կան
վա րույ թում ցուց մուն քի դե պո նաց ման, մե ղա -

դրան քի քննու թյան (հիմ նա կան դա տալ սում նե -
րի) ըն թաց քում ան ձի հար ցաքն նու թյու նը (ան -
կախ ցուց մուն քի դե պո նաց ված լի նե լու հան -
գա ման քի) հնա րա վո րու թյուն կտա կող մե րին
ա ռա վել արդ յու նա վետ ի րա կա նաց նե լու ի րենց
հա կընդ դեմ հարց ման ի րա վուն քը, քա նի որ
մինչ դա տա կան վա րույ թի ա վար տին նրանք ար -
դեն տի րա պե տում են գոր ծի ամ բողջ նյու թե -
րին։ 

Ե թե հիմ նա կան դա տալ սում նե րի ըն թաց -
քում ան ձին, ում ցուց մունք նե րը նախ կի նում դե -
պո նաց վել են, հնա րա վոր է ե ղել հար ցաքն նել
ան մի ջա պես նիս տե րի դահ լի ճում կամ տե սա -
կա պի մի ջո ցով, ա պա վե րա նում է ՀՀ քր. դատ.
օր.-ի 330-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին հիմ քով
դե պո նաց ված ցուց մուն քը հրա պա րա կե լու ան -
հար ժեշ տու թյու նը։ 

Մինչ դա տա կան վա րույ թում դե պո նաց ված
ցուց մուն քը կա րող է դա տա րա նում հրա պա -
րակ վել, ե թե առ կա է էա կան հա կա սու թյուն՝
դա տա րա նում և նախ կի նում տրված (այդ թվում՝
դե պո նաց ված՝ հեղ.) ցուց մունք նե րի միջև (ՀՀ
քր. դատ. օր.-ի 330-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-
րդ կետ)։ 

Ե թե ՀՀ սահ ման նե րից դուրս գտնվող վկա -
յի գտնվե լու վայ րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը
բա ցա կա յում են կամ նա այլ կերպ հա սա նե լի չէ
տե սա կա պով հար ցաքն նու թյու նը կազ մա կեր -
պե լու հա մար, ա պա դա տա րա նը հրա պա րա -
կում է դե պո նաց ված ցուց մուն քը։
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

1. Ներածություն
Գործ նա կա նում եր բեմն ար գե լան քի տակ

գտնվող գույ քի նկատ մամբ օ րեն քով ար գել ված
ա րարք է կա տար վում: Նման ա րար քի հա մար
պա տասխանատ վություն է նախա տե սում Հա-
յաստա նի Հան րապետության քրեա կան նոր օ -
րենսգիր քը (այ սու հետ՝ Օ րենս գիրք): Ի հար կե,
նշված ա րար քը նո րույթ չէ, դրա հա մար պա-
տաս խանատ վություն սահ մանված էր նաև նախ -
կին քրեա կան օ րեն քում: Սակայն Օ րենսգր քի
509-րդ հոդվա ծում քննարկ վող հան ցան քի ա -
ռանձին հատ կա նիշ ներ կարգավոր ված են նո-
րո վի, ա ռա վել ման րա մասն, ուս տի անհ րա ժեշ -
տու թյուն է ա ռաջա ցել մեկնա բա նել այդ կար -
գավո րումնե րը: Այս հան գա ման քով է պայ մա -
նա վոր ված սույն հետազոտության նո րույթն ու
ար դիականությու նը:

Նշ վա ծից ել նե լով՝ հե տա զո տու թյան նպա -
տակն է ներ կա յաց նել ար գե լան քի տակ գտնվող
գույ քի նկատ մամբ օ րեն քով ար գել ված ա րարք
կա տա րե լու քրեաի րա վա կան նկա րա գի րը և
մեկնաբա նու մը՝ ըստ Օ րենսգր քի կար գավո-
րումնե րի:

Հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց վել է տրա -
մա բա նա կան, ի րա վա հա մե մա տա կան և հա -
մա կար գա յին վեր լու ծու թյան մե թոդ նե րի գոր -
ծադր մամբ:

2. Հիմ նա կան հե տա զո տու թյուն
Օ րենսգր քի 509-րդ հոդ վա ծը պա տասխա-

նատ վու թյուն է սահ մա նում քա ղա քա ցիա կան
կամ վար չա կան գոր ծով կամ վար չա կան վա -
րույ թով կամ քրեա կան, քա ղա քա ցիա կան կամ
վար չա կան գոր ծով կամ վա րույ թով դրանց վա -
րույ թի ցան կա ցած փու լում ար գե լան քի տակ
վերց ված գույ քի նկատ մամբ ա պօ րի նի ա րարք
կա տա րե լու հա մար:

Ան մի ջա կան օբ յեկ տը դա տա րա նի, քննչա -

կան կամ վար չա կան մար մին նե րի նոր մալ գոր -
ծու նեու թյան, գույքն ար գե լան քի վերց նե լու վե -
րա բեր յալ ակ տե րի կատարման ա պահովման
հասարակական հա րա բե րու թյուն ներն են:

Հան ցա գոր ծու թյան ա ռար կան ար գե լան -
քի վերց ված գույքն է: Հոդ վա ծի դիս պոզիցիա-
յից բխում է, որ գույ քը կա րող է ար գե լան քի
վերց վել դա տա կան կար գով՝ քա ղա քա ցիա կան
կամ վար չա կան գոր ծով, այն պես էլ վար չա կան
կար գով՝ վար չա կան վա րույ թում կամ քրեա -
կան, քա ղա քա ցիա կան կամ վար չա կան գոր -
ծով կամ վա րույ թով դրանց վա րույ թի ցան կա -
ցած փու լում: 

Օբ յեկ տիվ կող մից քննարկ վող հան ցան քը
դրսևոր վում է նշված գույ քի նկատմամբ գոր ծո -
ղու թյամբ կամ ան գոր ծու թյամբ ա պօ րի նի ա -
րարք կա տա րե լով: Ա պօ րի նի նշա նակում է, որ
ա րար քը կա տար վել է ա ռանց ի րա վա կան հիմ -
քի:

Հոդ վա ծում թվարկ վում են ա րար քի կա -
տար ման ե ղա նակ նե րը. 

1) Գույ քի մե կու սաց վա ծու թյու նը կամ նույ -
նա կա նա ցումն ա պա հո վող և ի րա վա սու ան ձի
կող մից դրված կնի քը կամ կող պե քը ոչն չաց նե -
լով, վնա սե լով կամ այլ կերպ չե զո քաց նե լով:

Ոչն չաց նել նշա նա կում է գույ քը լրիվ ան-
պիտան վի ճա կի հասց նել, իսկ վնա սե լը՝ գույ քը
մաս նա կի ան պիտան վիճակի հասց նելն է: Այլ
կերպ չե զո քաց նե լը, օ րի նակ, կնի քը հե ռաց նելն
է, ա ռանց վնա սե լու կող պե քը բա ցե լը:

2) Գույ քը յու րաց նե լով, օ տա րե լով, թաքց -
նե լով, ոչն չաց նե լով, վնա սե լով, փո խելով, ա -
պօ րի նա բար մեկ ու րի շին հանձ նե լով, այլ կերպ
տնօ րի նե լով կամ ա պօ րի նի օգ տագործե լով այն
ան ձի կող մից, ո րին այդ գույ քը պաշ տո նա պես
վստահ ված է ե ղել, ինչ պես նաև գույքի սե փա -
կա նա տի րոջ կամ այլ տի րա պե տո ղի կող մից,

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
3

2
  2

0
2

2

ԳԵՎՈՐԳ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ  
Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտորի խորհրդական,
Եվրասիա միջազգային համալսարանի դասախոս,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
____________________________________________________________________________________________________________

²ð¶ºÈ²ÜøÆ î²Î ¶îÜìàÔ ¶àôÚøÆ ÜÎ²îØ²Ø´ ²äúðÆÜÆ
²ð²ðøÆ ÜÎ²ð²¶ÆðÀª Àêî Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü

øðº²Î²Ü Üàð úðºÜê¶ðøÆ Î²ð¶²ìàðàôØÜºðÆ



ե թե նրանք տեղ յակ են ե ղել գույքի ար գե լան քի
մա սին:

Այս ե ղա նակն են թադ րում է հետևյալ գոր -
ծո ղու թյուն նե րը.

- ոչն ցաց նե լը, 
- վնա սե լը,
- փո խե լը՝ այլ գույ քով փո խա րի նե լը,
- յու րաց նե լը՝ ի րեն վստահ ված գույ քի

նկատ մամբ լիա զո րու թյուններն օգ տա -
գործե լով ու րի շի գույքն ա պօ րի նի, ան -
հա տույց ի րե նը կամ ու րի շի նը դարձ նե -
լը,

- օ տա րե լը՝ վա ճա ռե լը, փո խա նա կե լը,
գրավ դնե լը, նվի րե լը, 

- թաքց նե լը՝ ա ռանց հա մա պա տաս խան
մարմ նի թույլտ վու թյան գույքն այլ վայր
տե ղա փո խե լը կամ այլ ան ձանց ի պահ
տա լը:

- ա պօ րի նա բար մեկ ու րի շին հանձ նե լը՝
ա ռանց հա մա պա տաս խան մարմ նի
թույլտվու թյան ա նօ րի նա կան, ա ռանց
գույ քը թաքցնե լու մտադ րու թյան այն ի
պահ տալ,

- այլ կերպ տնօ րի նե լը, օ րի նակ՝ իր ար -
տադ րու թյան մեջ օգ տա գոր ծե լը և այլն,

- ա պօ րի նի օգ տա գոր ծե լը, օ րի նակ՝ հող -
մա սի բեր քը հա վա քե լը և այլն1: 

Ընդ ո րում, ան ձը պետք է տեղ յակ լի ներ
գույ քի ար գե լան քի մա սին:

3) Գույ քի պահ պան ման պար տա կա նու -
թյու նը չկա տա րե լով այն ան ձի կող մից, ո րի
վրա դրված է ե ղել նման պար տա կա նու թյուն:

Սա նշա նա կում է ի րեն ի պահ հանձն ված
գույ քի պահ պա նու թյան կա տար ման հարցում
ան գոր ծու թյան դրսևո րում:

4) Վար կա տու կազ մա կեր պու թյան ծա ռա -
յո ղի կող մից կա լան քի տակ գտնվող դրամա-
կան մի ջոց նե րով բան կա յին գոր ծառ նու թյուն -
ներ ի րա կա նաց նե լով:

Սա կա րող է դրսևոր վել, օ րի նակ, կա լան -
քի տակ գտնվող գույ քը որ պես վարկ տալով:

5) Գույ քի բռնագ րավ ման վե րա բեր յալ օ -
րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռի կատա-
րու մից այլ ա պօ րի նի ե ղա նա կով խու սա փե լով:

Սա կա րող է դրսևոր վել, օ րի նակ, հար կա -
դիր կա տա րո ղին գույ քի ոչն չաց ման կամ կորս -
տի մա սին սուտ տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դե -
լով, գույ քը նրան հանձ նե լուց հրա ժարվելով և
այլն2:

Հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկ տը հա տուկ է:
Որ պես այդ պի սին կա րող է հան դես գալ այն
ան ձը, ո րին այդ գույ քը պաշ տո նա պես վստահ -
ված է ե ղել, գույքի սե փականա տե րը կամ այլ
տի րա պե տո ղը, գույ քի պահ պան ման պար տա -
կա նու թյու նը կրող ան ձը, վար կատու կազ մա -
կեր պու թյան ծա ռա յո ղը:

Սուբ յեկ տիվ կող մից Օ րենսգր քի 509-րդ
հոդ վա ծով նախատես ված ա րար քը կա րող է
դրսևոր վել ինչ պես ուղ ղա կի, այն պես էլ ա նուղ -
ղա կի դի տա վո րու թյամբ: Ուղղա կի դի տավորու-
թյունն առ կա է այն դեպ քում, երբ, օ րի նակ,
գույ քի սեփականա տե րը հրա ժար վում է գույ քը
հանձնել հար կա դիր կատարողին, որ պես զի
խու սա փի գույքի բռնագրավ ման վերաբերյալ
դա տա կան ակ տը կա տա րե լուց: Իսկ այն դեպ -
քում, երբ, օ րինակ, սե փա կա նա տերն ա ռանց
համա պատաս խան մարմնի թույլտ վու թյան, ա -
նօրի նա կան, ա ռանց գույ քը թաքցնե լու մտա-
դրու թյան այն ի պահ է տալիս, առ կա է անուղ-
ղակի դիտավո րու թյուն:

Քն նարկ վող հար ցի շուրջ Օ րենսգր քի և
նախ կին քրեա կան օ րենսգր քի կարգավորում-
նե րի տար բե րու թյու նը հան գում է հետևյա լին.
նախ կին օ րենսգր քի 345-րդ հոդ վա ծը պա տաս -
խա նատ վու թյուն էր սահ մա նում 1-ին մա սով՝
ար գե լան քի տակ գտնվող կամ բռնագ րավ ման
են թա կա գույ քը վատ նե լու, օ տա րե լու, թաքց նե -
լու կամ ա պօ րի նա բար մեկ ու րի շին հանձ նե լու
այն ան ձի կող մից, ում այդ գույ քը վստահ ված է
ե ղել, ինչ պես նաև վար կա տու կազ մա կեր պու -
թյան ծա ռա յո ղի կող մից կա լան քի տակ գտնվող
դրա մա կան մի ջոց նե րով (ա վանդ նե րով) բան -
կա յին գոր ծառ նու թյուն ներ ի րակա նաց նե լու հա -
մար, իսկ 2-րդ մա սով՝ դա տա րա նի դա տա -
վճռով բռնագ րավ ման ենթակա գույ քը թաքց -
նե լու կամ յու րաց նե լու, ինչ պես նաև գույ քի
բռնա գրավ ման վերաբեր յալ օ րի նա կան ու ժի
մեջ մտած դա տավճ ռի կա տա րու մից այլ ձևով
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2 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս (չորրորդ հրատարակություն՝ փո-

փոխություններով և լրացումներով). /Երևանի պետ. համալս. – Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 973:
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խուսա փե լու հա մար: Ակն հայտ է, որ հան ցան -
քի կատար ման ե ղա նակ ներն Օ րենսգր քում ա -
ռա վել ման րա մասն են կար գա վոր ված: Նախ-
կին կար գա վոր ման մեջ շեշտ ված է «բռնա-
գրավման են թա կա գույ քը» ար տա հայ տու թյու -
նը, ո րը բա ցա կա յում է ներ կա կար գավորում -
նե րում, ին չը, ըստ էու թյան, նե րառվում է «ար -
գե լան քի տակ գտնող գույք» հասկացու թյան
մեջ և հա տուկ շեշ տադ րելն ի մաս տա զուրկ է:
Մաս նա վո րա պես, «Դա տա կան ակ տե րի հար-
կադիր կա տար ման մա սին» Հա յաս տա նի Հան -
րա պետության օ րեն քի 44-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
մա սի 2-րդ կե տի հա մա ձայն՝ ար գե լան քը կի -
րառ վում է պարտապանի գույ քը բռնագրավե -
լու մասին դա տա րա նի դա տավ ճի ռը կա տա րե -
լու դեպ քում:

3. Եզ րա կա ցու թյուն
Ար գե լան քի տակ գտնվող գույ քի նկատ -

մամբ ա պօ րի նի ա րարք կա տա րե լը՝ որպես
հան ցանք, նո րույթ չէ, դրա համար պա տաս -
խա նատ վու թյուն նա խատես ված էր նաև նախ -
կին քրեա կան օ րեն քում: Սա կայն Օ րենսգր քի
509-րդ հոդ վա ծում նշված արարքի ա ռան ձին
հատ կա նիշ ներ կար գավոր ված են նորո վի, ա -
ռա վել ման րա մասն: Սույն հե տա զո տու թյամբ
մեկնաբան վում են այդ կար գավո րումնե րը: Հե -
տազոտության արդ յունք նե րը, տե սական նշա-
նակու թյու նից զատ, կար ծում ենք, ու նեն նաև
գործնական նշա նա կու թյուն: Դրանք կա րող են
ու ղե ցույց հան դի սա նալ հար կա դիր կատարման
ծառայու թյան աշխատա կից նե րի, ինչ պես նաև
խնդրո ա ռար կա ա րար քին ի րավաբա նական
գնա հատա կան տվող և դրա հա մար պատաս-
խա նատ վու թյան մի ջոց ներ կիրա ռող մար մին -
նե րի հա մար՝ իրենց առօր յա գործունեության
մեջ:
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Ժա մա նա կա կից ի րա վա կան հա մա կարգն
ան ձի ի րա վունք նե րի ոչ միայն ի րաց ման, այլև
դրանք պաշտ պա նե լու ի րա վա կան հնա րա վո -
րու թյունն ա պա հո վող երևույթ է: Հարկ է նաև
չմո ռա նալ, որ օ րենսդ րու թյամբ ան ձին վե րա -
պահ ված, սա կայն պաշտ պա նու թյան ձևե րով
չա պա հով ված ի րա վուն քը հռչա կագ րա յին է1:
Քա ղա քա կան, տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և
այլ բնույ թի մի ջոց նե րի կող քին ի րա վա կան մի -
ջոց ներն են, որ կոչ ված են ա պա հո վե լու անհ -
րա ժեշտ պայ ման նե րը ան ձանց սուբ յեկ տիվ ի -
րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար: Այս հա -
մա տեքս տում քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի
ինք նա պաշտ պա նու թյու նը կարևոր դե րա կա -
տա րում ու նի մաս նա վոր ի րա վուն քում: Այս ու -
սում նա սի րու թյու նը վեր է հա նում ի րա վուն քի
ինք նա պաշտ պա նու թյան ինս տի տու տի կա տա -
րե լա գործ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, ինչ պես
նաև օ րենսդ րու թյան ա ռան ձին ինս տի տուտ նե -
րում ի րա վուն քի ինք նա պաշտ պա նու թյան տար -
րեր պա րու նա կող նոր մե րի հիմ նախն դիր նե րը:
Քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քում ինք նա պաշտ -
պա նու թյան օ րենսդ րա կան ոչ ամ բող ջա կան
կար գա վո րում նե րը հան գեց նում են քա ղա քա -
ցիաի րա վա կան ինս տի տուտ նե րի միջև ոչ
հստակ և ոչ միան շա նակ տա րան ջա տում նե րի:
Այս հան գա ման քի վրա ազ դե ցու թյուն ու նեն
նաև այն պի սի գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են՝

 ի րա վուն քի ինս տի տուտ նե րի բնո րո շում -
նե րի և կի րառ ման շրջա նակ նե րի ամ -
րագր ման անհս տա կու թյու նը, 

 ի րա վուն քի ինս տի տուտ նե րի փոխ հա -
րա բե րակ ցու թյան և ա ռաձ նա հատ կու -
թյուն նե րի վեր հան ման բա ցա կա յու թյու -
նը և այլն: 

Կար ծում ենք, որ պատ ճառ նե րից մե կը ի -
րա վուն քի ինք նա պաշտ պա նու թյան բնո րոշ ման
օ րենսդ րա կան բա ցա կա յու թյունն է, ո րը հնա -
րա վո րու թյուն չի ըն ձե ռում ամ բող ջու թյամբ ըն -
կա լել վե րոգր յալ ինս տի տու տի ի րա վա կան էու -
թյու նը: Տե սա բան նե րը շատ տար բեր ցու ցիչ -
ներ են ա ռանձ նաց րել ինք նա պաշտ պա նու թյան
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի նույ նա կա նաց ման
հա մար: Գրի բա նո վի, Ու սեն կո յի, Ռ յա սեն ցո վի
տա րան ջա տած ցու ցիչ նե րը նույ նա նում են2:
Նրանց կող մից ա ռանձ նաց րած հիմ նա կան մո -
տե ցում նե րից ա ռա ջի նը ի րա վա հա րա բե րու -
թյուն նե րի տա րան ջա տումն է, ո րոնց խախ -
տում նե րը վե րաց նե լու կամ կան խե լու ուղ ղու -
թյամբ ձեռ նարկ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող
են հա մար վել ինք նա պաշտ պա նու թյուն: Ըստ
այդմ, ի րա վա հա րա բե րու թյան սուբ յեկ տի կող -
մից ձեռ նարկ ված գոր ծո ղու թյուն ներն իր խախտ -
ված ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը
պաշտ պա նե լուն ուղղ ված կա րող են դի տարկ -
վել ինք նա պաշտ պա նու թյուն միայն ոչ պայ մա -
նագ րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի դեպ քում (դե -
լիկ տա յին պար տա վո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե -
րում3): Ի րա վա գի տու թյան մեջ տա րած ված երկ -
րորդ տե սա կե տի հա մա ձայն՝ ինք նա պաշտ պա -
նու թյու նը թույ լատ րե լի է միայն ար տա պայ մա -
նագ րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի դեպ -
քում: Իսկ մնաց յալ հնա րա վոր բո լոր խախ -
տում նե րի դեպ քում, ո րոնք կապ ված են պայ -
մա նագ րա յին պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար -
ման ըն թաց քի հետ, օ րենսդ րու թյու նը նա խա -
տե սել է այլ ինս տի տուտ ներ, ո րոնք գոր ծա ռու -
թա յին տե սանկ յու նից միտ ված են ինք նա պաշտ -
պա նու թյան հետ նույ նա կան գոր ծա ռույթ նե րի
ի րա կա նաց մա նը4 (օ րի նակ՝ պա հում, ո րը ինք -
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1 Առավել մանրամասն տե՛ս Грибанов В.П., Пределы осуществления и защита гражданских прав, монограф., М.,
2001 թ., 170 էջ:

2 Տե՛ս Грибанов В. П., Рясенцев В. А., Кораблев М. С., Осуществление и защита гражданских прав, 1986թ., М., էջ 265:
3 Տե՛ս Грибанов В. П., Пределы осуществления и защита гражданских прав, 2001 թ., էջ 47-48:
4 Առավել մանրամասն տե՛ս Селезнев М., Самозащита гражданских прав, монография, 1995 թ., էջ 35-40: 
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նա պաշտ պա նա կան ֆունկ ցիա կա տա րող պար -
տա վո րու թյուն նե րի կա տա րումն ա պա հո վող մի -
ջոց է), սա կայն հստակ ամ րագր ված են Քա ղա -
քա ցիա կան օ րենսգր քում: 

Քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի տե սու թյան
շրջա նակ նե րում ի րա վուն քի ինք նա պաշտ պա -
նու թյան հա մար ա ռա ջարկ վող բնո րո շում նե րի
պա կաս չկա: Տե սա բան Վա սիլևան ի րա վուն քի
ինք նա պաշտ պա նու թյան ինս տի տու տը հա մա -
րում է քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու -
թյուն նե րի ըն թաց քում ի րա վուն քի խախտ ման
կան խար գել ման, վե րաց ման ուղղ ված գոր ծո -
ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն5: Բ նո րո շում ներ են
ներ կա յաց րել նաև Գրի բա նո վը, Միկ շի սը, Ստրո -
կա չը և այլք6: Ընդ հան րաց նե լով տե սա բան նե րի
կող մից բա նաձևած ի րա վուն քի ինք նա պաշտ -
պա նու թյան հաս կա ցու թյուն նե րը՝ ա ռա ջար կում
ենք ի րա վուն քի ինք նա պաշտ պա նու թյան հետևյալ
հաս կա ցու թյան օ րենսդ րա կան ամ րագ րու մը.
քա ղա քա ցին ի րա վունք ու նի օ րեն քով չար գել -
ված բո լոր ե ղա նակ նե րով ա պա հո վել իր ի րա -
վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա -
նու թյու նը՝ պահ պա նե լով ա րար քի հա մա չա -
փու թյան պայ ման նե րը: Պայ մա նագ րա յին պար -
տա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, ի -
րա վունք նե րի ինք նա պաշտ պա նու թյու նը ի րա -
կա նաց վում է պար տա վո րաի րա վա կան կար -
գա վո րում նե րի շրջա նակ նե րում: 

Կար ծում ենք, որ ա ռա ջարկ վող բնո րո շու -
մը կլու ծի`

 քա ղա քա ցիա կան հա րա բե րու թյուն նե րի
սուբյ կետ նե րի ի րա վուն քի ինք նա պաշտ -
պա նու թյան հիմ նախն դի րը,

 կսահ մա նում է ա րար քի հա մա չա փու -
թյան պայ մա նը, 

 կհստա կեց նի քա ղա քա ցիաի րա վա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի շրջա նա կը ի րա -
վուն քի ինք նա պաշտ պա նու թյան կի րառ -
ման դեպ քում:

Սույն ա ռա ջար կը կլու ծի մի շարք տե սա -
կան և գործ նա կան խնդիր ներ: Մաս նա վո րա -

պես, կվե րա նա օ րենսդ րա կան ձևա կեր պում նե -
րի անհս տա կու թյու նը, կի սա լու ծում նե րը, արդ -
յուն քում կա պա հով վի ինս տի տու տի կի րառ ման
հնա րա վո րու թյու նը քա ղա քա ցիա կան ի րա վա -
հա րա բե րու թյուն նե րի ըն թաց քում: Մինչ այս քա -
ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի ինք նա պաշտ պա նու -
թյան ինս տի տու տի ոչ բա վա րար կի րար կու մը և
դա տա կան նա խա դե պե րի իս պառ բա ցա կա յու -
թյու նը մե ծա պես պայ մա նա վո րում ենք օ րենսդ -
րա կան կար գա վո րում նե րի ան կա տա րու թյամբ: 

Քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի ինք նա -
պաշտ պա նու թյան հա մար բնու թագ րա կան են
ոչ միայն միա կող մա նի և փաս տա ցի կա տար -
վող գոր ծո ղու թյուն նե րը, այլ նաև դրանց արդ -
յուն քում ա ռա ջա ցած հետևանք նե րը: Քա ղա քա -
ցիա կան ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րը բախ վում
են վնա սի ինս տի տու տին: Ան կախ այն հան գա -
ման քից՝ տվյալ դեպ քում վնա սը վրա է հա սել
որևէ ինս տի տու տի, այդ թվում ի րա վունք նե րի
ինք նա պաշտ պա նու թյան կի րառ ման սահ ման -
նե րի պահ պան մամբ, թե անց մամբ, միևնույն է,
դրա վե րա բեր յալ անհ րա ժեշտ է ի րա վա կան
գնա հա տա կան: Այս հան գա ման քով պայ մա -
նա վոր ված՝ անհ րա ժեշտ ենք հա մա րել վեր հա -
նել ի րա վունք նե րի ինք նա պաշտ պա նու թյան ե -
ղա նակ նե րը, ո րոնք են թարկ վել են նաև օ րենսդ -
րա կան կար գա վոր ման:

Ռ յա սեն ցո վը, քննարկ ման ա ռար կա դարձ -
նե լով անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան և ծայ րա -
հեղ անհ րա ժեշ տու թյան վի ճա կում կա տար ված
գոր ծո ղու թյուն նե րը, դրանք նույ նաց նում է ինք -
նա պաշտ պա նու թյան ըն թաց քում ձեռ նարկ ված
փաս տա ցի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ7: Ստո յա կի -
նը գտնում է, որ ինք նա պաշտ պա նու թյան մի -
ջոց ներ չեն կա րող հա մար վել անհ րա ժեշտ պաշտ -
պա նու թյունն ու ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ տու թյու -
նը8: Այս պի սով, անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան
ինս տի տու տը փաս տա ցի կա տար ված գոր ծո ղու -
թյուն նե րի արդ յուն քում ա ռա ջա ցած վնա սի հա -
տու ցու մը բա ցա ռող օ րի նա կան հիմք է ստեղ -
ծում: Այն չի կար գա վո րում վնա սի հա տուց ման
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հետ կապ ված որևէ դրվագ և չի կա րող դի տարկ -
վել դե լիկ տա յին հա րա բե րու թյուն նե րի կոն տեքս -
տում: Ա վե լին, անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան
կի րա ռու մը չի կա րող դի տարկ վել որ պես դե լիկ -
տա յին պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման
պայ ման: Ընդ հա կա ռա կը, այն դի տարկ վում է
որ պես վնա սի հա տու ցու մը բա ցա ռող հան գա -
մանք: Այն ի րա վա զոր ան ձի հա մար ծա ռա յում է
որ պես ինք նու րույն օ րենսդ րա կան ե րաշ խիք իր
ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա -
նու թյան հա մա տեքս տում: Ներ կա յիս ամ րագ րու -
մը տա րըն կա լում նե րի տե ղիք է տա լիս անհ րա -
ժեշտ պաշտ պա նու թյան ինս տի տու տը շաղ կա -
պե լով դե լիկ տա յին պար տո վո րու թյուն նե րի և
վնա սի հա տուց ման հետ: Կար ծում ենք, այս հան -
գա ման քը չի հա մա պա տաս խա նում ինս տի տու -
տի էու թյա նը, ո րի հետևան քով բա ցառ վում է
վեր ջի նիս ի րա վա կի րա ռե լիու թյու նը: Անհ րա ժեշտ
պաշտ պա նու թյու նը պետք է օ րենսդ րու թյան շրջա -
նակ նե րում դի տարկ վի որ պես ի րա վուն քի ինք -
նա պաշտ պա նու թյան ե ղա նակ՝ իր վրա կրե լով
մայր ցա մա քա յին ի րա վուն քում ըն դուն ված «self-
defense» ինս տի տու տի բե ռը: 

ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում անհ -
րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան քա ղա քա ցիաի րա -
վա կան նոր մե րը շա րադր ված են շատ ա նո րոշ և
դրանց մեկ նա բա նու թյու նը տա րա կար ծու թյուն -
նե րի տե ղիք է տա լիս, իսկ հստա կու թյան բա -
ցա կա յու թյու նը հան գեց նում է ի րա վուն քի այլ
ճյու ղե րին հղում նե րի կա տար մա նը: Ա ռա վել հա -
ճախ հղում է կա տար վում քրեաի րա վա կան հաս -
կա ցու թա յին բնու թագ րիչ նե րին: Այս հան գա -
ման քը չի խթա նում քա ղա քա ցիաի րա վա կան
հաս կա ցու թյուն նե րի բուն էու թյան բա ցա հայտ -
մա նը և խո չըն դոտ ներ է ստեղ ծում դրա քա ղա -
քա ցիաի րա վա կան ճիշտ ըն կա լում նե րի ձևա -
վոր ման հա մար, իսկ որ պես ան խու սա փե լի
հետևանք ա ռա ջաց նում է այս ինս տի տուտ նե րի
պրակ տիկ կի րա ռու թյան անհ նա րի նու թյա նը:
Հաշ վի առ նե լով քա ղա քա ցիաի րա վա կան ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և դի տար կե լով քա -
ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար -
գա ցու մը որ պես նա խա պայ ման, ա ռա ջար կում
ենք հետևյալ ի րա վա կար գա վոր ման ներդ րու մը.

ա) Քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի
խախ տում չի հա մար վում այն ա րար քը, ո րը
կա տար վել է անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան
վի ճա կում, այ սինքն՝ ան ձի կյան քը, ա ռող ջու -
թյու նը, ի րա վունք նե րը, ա զա տու թյուն նե րը,
ի րա վա զո րի շա հե րը, հա սա րա կու թյան կամ
պե տու թյան շա հե րը հա կաօ րի նա կան ոտնձ -
գու թյու նից կամ դրա ի րա կան սպառ նա լի -
քից՝ ոտնձ գու թյուն կա տա րո ղին վնաս պատ -
ճա ռե լու մի ջո ցով պաշտ պա նե լը, ե թե թույլ չի
տրվել անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան սահ -
մա նա զան ցում: 

բ) Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի ճա -
կում պատ ճառ ված վնա սը են թա կա չէ հա -
տուց ման, ե թե չեն գե րա զանց վել դրա սահ -
ման նե րը: Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան սահ -
ման նե րի գե րա զան ցում է հա մար վում այն -
պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը, ո -
րոնք ակն հայտ չեն հա մա պա տաս խա նում
հա կաօ րի նա կան ոտնձ գու թյան բնույ թին և
վտան գա վո րու թյա նը:

Ի րա վուն քի ինք նա պաշտ պա նու թյու նը որ -
պես պաշտ պա նու թյան ձևի փոխ հա րա բե րակ -
ցու թյու նը ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի ո -
րոշ ինս տի տուտ նե րի հետ, ո րոնք ա ռա ջին հա -
յաց քից պահ պա նում են կար գա վոր ման նպա -
տակ նե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մըն կու մը
անհ րա ժեշտ է հստա կեց նել: Օ րի նակ՝ ներ խուժ -
ման և պահ ման ինս տիոտւտ նե րի վե րա բեր յալ
զու գա հեռ նե րը ի րա վուն քի ինք նա պաշտ պա նու -
թյան հետ: Ի րա վուն քի ինք նա պաշ տաօ նու թյան
հա մա տեքս տում քննարկ ման հա մար հիմ նա -
վո րում է այն հան գա ման քը, որ առ կա հնա րա -
վո րու թյուն է նաև ներ խուժ ման (այն է ֆի զի կա -
կան գոր ծո ղու թյան կա տար մամբ) ի րա կա նաց -
նել ինք նա պաշտ պա նու թյուն: Անհ րա ժեշտ է
հստա կեց նել, որ Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր -
քում ամ րագր ված ներ խու ժու մը տա րած վում է
ի րա վուն քի ինք նա պաշտ պա նու թյան վրա այն
սահ մա նա փա կե լու ի մաս տով: 

Ի րա վունք նե րի ինք նա պաշտ պա նու թյան
մի ջոց նե րի դա սա կար գու մը տվել են տար բեր
ի րա վա բան ներ տար բեր շրջա նակ նե րում9: 

Սա կայն, հաշ վի առ նե լով մեր ու սում նա սի -

12

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

3
2

  2
0

2
2

9 Որոշ տեսաբանների իրավունքների ինքնապաշտպանության միջոցները տարանջատվում են երեք հիմնական
տեսակների՝ օպերատիվ ներգործության միջոցներ, փաստացի կատարվող գործողություններ, ներխուժում և
պաշտպանական բնույթի գործողություններ (Грибанов В. П., Ем В. С., Карпов М. С., Рясенцо В. А., Усольцева С. В.
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րու թյուն նե րի ըն թաց քում կա տա րած ո րոշ եզրա -
հան գում ներ, մենք ի րա վունք նե րի ինք նա պաշտ -
պա նու թյան մի ջոց նե րը տա րան ջա տում ենք՝ 

1. փաս տա ցի կա տար վող գոր ծո ղու թյուն -
նե րի, ո րոնք ու նեն ի րա վա կան սահ -
ման ներ և

2. օ րենսդ րա կան ամ րագ րում ստա ցած ի -
րա վա կան ինս տի տուտ նե րի:

ՀՀ օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն, ներ խու -
ժու մը, որ պես փաս տա ցի կա տար վող գոր ծո -
ղու թյուն ան թույ լատ րե լի է, բա ցա ռու թյամբ օ -
րեն քով թույ լատր ված հիմ քե րի: Այ սինքն, օ րեն -
քում ուղ ղա կի թույլտ վու թյան բա ցա կա յու թյու նը
վկա յում է ներ խուժ ման ոչ ի րա վա չափ վար -
քագ ծի մա սին` հիմք ըն դու նե լով դրույ թի իմ պե -
րա տի վու թյու նը: Ըստ էու թյան, ներ խու ժու մը չի
կա րող մաս նա վոր ի րա վուն քի շրջա նակ նե րում
հա մար վել օ րի նա չափ վար քա գիծ: Հետևա բար,
որ պես ի րա վունք նե րի ինք նա պաշտ պա նու թյան
մի ջոց այն դի տար կե լը ևս հ նա րա վոր չէ: Սա -
կայն դա չի նշա նա կում, որ ներ խու ժու մը ի րա -
վա խախտ ման կանխ ման կամ վե րաց ման հա -
մար չի կա րող կի րառ վել ի րա վունք նե րի ինք -
նա պաշտ պա նու թյան ի րա վա կան գոր ծի քա կազ -
մը: Ուս տի քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի
ինք նա պաշտ պա նու թյուն դի տար կում ենք ոչ
թե ներ խու ժու մը, այլ դրա դեմ պայ քա րե լու
սե փա կա նա տի րոջ ի րա վուն քը (օ րի նակ` 203-
րդ հոդ վա ծի 6-րդ մաս): 

Նմա նօ րի նակ մեկ այլ ինս տիոտւտ է պա -
հու մը: Պա հու մը ի րա վա չափ է հա մար վում միայն
թվարկ ված հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում;
Այդ հիմ քերն են`

 գույ քի հա մար վճա րե լու պար տա վո րու -
թյու նը, 

 պար տա տի րոջ ծախ սե րը և մյուս վնաս -
նե րը հա տու ցե լու պար տա վո րու թյու նը,

 գույ քի հա մար վճա րե լու կամ դրա վրա
կա տար ված ծախ սե րը և այլ վնա սե րը
հա տու ցե լու հետ կապ ված պար տա վո -
րու թյու նը,

 պայ մանգ րով նա խա տես ված այլ դեպ -
քեր: 

Անհ րա ժեշտ է տա րան ջա տել պա հու մը, որ -
պես օ պե րա տիվ ներ գոր խու թյան մի ջոց և ի -
րա վուն քի ինք նա պաշտ պա նու թյան ըն թաց քում
պահ մա նը բնո րոշ փաս տա ցի ձեռ նարկ ված գոր -
ծո ղու թյու նից: Պահ ման նպա տա կը պար տա -
վո րաի րա վա կան ներ գոր ծու թյան տե սանկ յու -
նից ուղղ ված է պար տա վո րու թյուն նե րի պատ -
շաճ կա տար մա նը: Իսկ որ պես ինք նա պաշտ -
պա նու թյան դրսևո րում այն ուղղ ված է ի րա -
վուն քի պաշտ պա նու թյա նը: 

Գտ նում ենք, որ պա հում ներ գոր ծու թյան
մի ջո ցի քա ղա քա ցիաի րա վա կան կար գա վո րում -
նե րը չեն կա րող տա րած վել ի րա վունք նե րի ինք -
նա պաշտ պա նու թյան ըն թավ քում փաս տա ցի ի -
րա կա նաց վում գոր ծո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ:
Այս պի սով, պա հում ներ գոր ծու թյան մի ջո ցի
կար գա վո րու մը տա րած վում է պար տա վո -
րաի րա վա կան նոր մե րի վրա, իսկ պահ ման
փաս տա ցի գոր ծո ղու թյամբ դրսևոր ված ի րա -
վունք նե րի ինք նա պաշտ պա նու թյան ի րա վա -
չա փու թյան ո րո շու մը անհ րա ժեշտ է ի րա կա -
նաց նել ի րա վուն քի ինք նա պաշտ պա նու թյան
ընդ հա նուր նոր մի հի ման վրա: 

Ի րա վուն քի ամ րագ րու մը բնավ բա վա րար
չէ դրա ողջ ծա վա լով կի րար կումն ա պա հո վե լու
հա մար: Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա վա -
զո րու թյուն նե րի ա պա հո վու մը մե ծա պես կանխ -
ված է դրանց ի րա կա նաց ման հա մար նա խա -
տես ված ե րաշ խիք նե րից: Ի րաց ման ե րաշ խիք -
նե րից է հան դի սա նում նաև պաշտ պա նու թյան
ձևե րից ի րա վունք նե րի ինք նա պաշտ պա նու թյու -
նը: Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի և այլ գույ քա -
յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը վեր տա -
ռու թյամբ գլխում նա խա տես ված են առն վազն
եր կու ի րա վունք նե րի ինք նա պաշտ պա նու թյան
մի ջոց ներ: Դրանք ամ րագր ված են Քա ղա քա -
ցիա կան օ րենսգր քի 274-րդ և 277-րդ հոդ ված -
նե րում: Սա կայն դրանց ի րաց ման հա մար մե -
խա նիզմ նե րը բա ցա կա յում են: 

Առ կա եր կու հոդ ված նե րը անհ րա ժեշտ է
լրաց նել հետևյալ բո վան դա կու թյամբ: Սե փա -
կա նա տերն այդ մա սին պետք է տեղ յակ պա -
հի են թադր յալ ի րա վա խախ տին: Ա ռա ջար կում
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և այլք): Որոշ տեսաբաններ տարանջատում են՝ անհրաժեշտ պաշտպանություն, ծայրահեղ անհրաժեշտություն և
փաստացի կատարվող գործողություններ (Стоякин Г. Я., Ведяхин В. М., Шубина Т. Б. և այլք): Տեսաբանների մեկ
այլ խումբ տարանջատում են՝ պաշտպանական բնույթի գործողություններ, փաստացի գործողություններ և
օպերատիվ ներգործության միջոցներ (Басин Ю. Г., Диденко А. Г., Стаунинг Э.Л., Веретникова С. Н. և այլն):



ենք օ րենսդ րու թյամբ սահ մա նել ի րա վուն քի ի -
րաց ման հնա րա վո րու թյու նը, կի րա ռե լով ի րա -
վունք նե րի ինք նա պաշտ պա նու թյան գոր ծի քա -
կազ մը: Ա ռա ջար կում ենք ներդ նել նա խա պա -
հան ջի այն է ի րա վա խախ տին կա տար ված ի -
րա վա խախտ ման մա սին ծա նու ցե լու անհ րա -
ժեշ տու թյամբ: Գտ նում ենք, այս հան գա ման քը
կօգ նի նաև բեռ նա թա փել դա տա կան հա մա -
կար գե րը, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի խախտ -
ման հայ ցե րով:

Մար դու սուբ յեկ տիվ ի րա վունքն է պաշտ -
պա նե լու սե փա կան ի րա վունք ներն ու օ րի նա -
կան շա հե րը10: Ի րա վունք նե րի ինք նա պաշտ -
պա նու թյան ա ռա վել ընդգր կուն ըն կա լու մը հան -
գում է նրան, որ օ րենսդ րու թյամբ ան ձին տրվում
է ի րա վա սու թյուն ներ գոր ծե լու սե փա կան ի րա -
վուն քի խախ տում նե րին, ա վե լին դրանք կան -
խե լու կամ վե րաց նե լու: Դրան ցից յու րա քանչ -
յու րում առ կա են ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ
պատ մա կա նո րեն՝ կապ ված ազ գա յին ի րա վա -
կան մշա կույ թի, սո վո րու թա յին ի րա վուն քի, ի -
րա վամ տա ծո ղու թյան մա կար դա կի և այլ գոր -
ծոն նե րի հետ: Ազ դե ցու թյուն են ու նե նում նաև
սո ցիալ-տնտե սա կան, քա ղա քա կան և այլ հան -
գա մանք նե րը: Յու րա քանչ յուր ներ պե տա կան
ի րա վա կան հա մա կարգ վե րոնշ յալ գոր ծոն նե -
րից ել նե լով ձևա վո րում է իր ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն ներն ու բնո րոշ գծե րը, ո րոնք ի րենց
ար տա ցո լումն են ստա նում նաև մաս նա վոր ի -
րա վուն քում: 

Ի րա վա գի տու թյա նը հայտ նի են ի րա վուն -
քի ինք նա պաշտ պա նու թյան ի րա վա կան ե րաշ -
խիքն ամ րագ րե լու եր կու հիմ նա կան մո տե ցում:
Ա ռա ջին մո տե ցու մը` ինս տի տու տը օ րենսդ րու -
թյան ընդ հա նուր դրույթ նե րում ամ րագր վե լով
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում ի րա վա սու ան -
ձանց կա մար տա հայ տու թյամբ, ա ռանց ի րա -
վա հա րա բե րու թյան սահ մա նա փա կում նե րի օգտ -
վել ի րա վուն քի ինք նա պաշտ պա նու թյու նից: Երկ -
րորդ մո տեց ման հիմ քում ըն կած է ի րա վուն քի
ինք նա պաշտ պա նու թյան ե րաշ խա վո րումն ա -
ռան ձին քա ղա քա ցիաի րա վա կան ինս տի տուտ -

նե րի շրջա նակ նե րում: Մաս նա վո րա պես, ի րա -
վունք ինս տի տու տի ամ րագր մա նը զու գա հեռ,
ամ րագր վում են պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ,
այդ թվում ի րա վուն քի ինք նա պաշտ պա նու թյան
օ րի նա չափ դրսևո րում նե րը:

Մեկ այլ խնդիր է հան դի սա նում այն, որ
մեր ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյու նը չի դրսևո -
րում միա տե սակ մո տե ցում ի րա վունք նե րի ինք -
նա պաշտ պա նու թյան կար գա վո րում նե րի հա -
մար: Օ րի նակ` 2017 թվա կա նին ներ մուծ ված
հարևա նա յին ի րա վուն քի դեպ քում օ րենս դիրն
ընտ րել է ա ռան ձին ինս տի տուտ նե րի կար գա -
վոր ման կա նո նը: Հարևա նա յին ի րա վուն քը ներ -
պե տա կան օ րենսդ րու թյու նում կար գա վոր ման
տե սանկ յու նից հա մե մա տա բար նոր ինս տի -
տուտ է11: Հարևա նա յին ի րա վուն քի շրջա նակ -
նե րում կար գա վոր վող հա սա րա կան հա րա բե -
րու թյուն նե րը քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում
ամ րագր վել են 2017թ. հոկ տեմ բե րի 25-ին կա -
տար ված լրա ցում նե րի արդ յուն քում: Հարևա -
նա յին ի րա վուն քի ինս տի տու տի ներդր ման հիմ -
նա կան նպա տա կը ե ղել է հարևա նա յին հա րա -
բե րու թյուն նե րի բնա գա վա ռում առ կա հա րա -
բե րու թյուն նե րի ի րա վա կան բնույթ հա ղոր դե լը,
որն էլ իր հեր թին հստակ կկար գա վո րեր առ կա
բազ մա թիվ վե ճե րը, ա նո րոշ ի րա վի ճակ ներն ու
խախ տում նե րը Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի
շրջա նակ նե րում12: Սա կայն մինչ այդ Քա ղա քա -
ցիա կան օ րենսգր քում առ կա ինս տի տուտ ներն
այդ պի սի կար գա վո րում նե րով չեն ա ռանձ նա -
նում: Սույն ու սում նա սի րու թյան շրջա նակ նե -
րում վեր է հան վել հայ րե նա կան ի րա վա կան
հա մա կար գում առ կա հետևյալ խնդի րը: ՀՀ
Քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րու թյան մշակ ման
քա ղա քա կա նու թյու նից բա ցա կա յում է թե՛ ա -
ռա ջին, թե՛ երկ րորդ մո տե ցու մը: Դա հան գեց -
նում է տե սա կան և գործ նա կան խնդիր նե րի:
Կի րառ վող և վե րա բե րե լի դրույթ նե րի և գոր ծո -
ղու թյուն նե րի գնա հատ ման տե սանկ յու նից` ընդ -
հուպ մինչև ի րա վա չափ վար քա գի ծը ոչ ի րա -
վա չա փից տա րան ջա տե լու և վնա սի ար դա րա -
ցի փոխ հա տուց ման հան գա մանք նե րը: ՀՀ Քա -
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10 Տե՛ս https://www.hg.org/legal-articles/self-defense-laws-40093 Հղումը հասանելի է 21.08.2020թ.-ի դրությամբ:
11 Տե՛ս «Քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 2017 թ.-ի հոկտեմբերի 25-ի ՀՕ-156-Ն Հայաստանի

Հանրապետության օրենքը https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=117116: Հղումը հասնելի է 05.07.2021թ.-ի
դրությամբ:

12 Տե՛ս http://parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=8743&Reading=0։ Հղումը հասնելի է 05.07.2021թ.-ի
դրությամբ:
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ղա քա ցիա կան օ րենսդ րու թյան ի րա վուն քի
պաշտ պա նու թյան նոր մե րի տրա մա բա նու թյու -
նը անհ րա ժեշտ է միաս նա կա նաց նել, որ պես զի
հնա րա վոր լի նի խու սա փել նմա նօ րի նակ խնդիր -
նե րից: 

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը գտնում ենք, որ
հաշ վի առ նե լով ՀՀ օ րենսդ րու թյան կա ռուց -
ված քի և ի րա վա կան տրա մա բա նու թյան ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, օ րենսդ րա կան զար -

գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ է ընտ րել ընդ -
հա նուր կար գա վոր ման սկզբուն քը, ին չը թույլ
կտա սույն հե տա զո տու թյան շրջա նակ նե րում
կա տար ված ընդ հան րա ցում նե րը և ա ռա ջարկ -
նե րը ծա ռա յեց նել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան ի րա -
վուն քում առ կա ի րա վուն քի ինք նա պաշտ պա -
նու թյան ինս տի տու տի հետ կապ ված մի շարք
տե սա կան և գործ նա կան խնդիր նե րի լուծ մա -
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Ժա ռան գու թյան ինս տի տուտն ու նի պատ -
մա կան բա վա կան խո րը ար մատ ներ, դրա մա -
սին կան բազ մա թիվ հի շա տա կում ներ Աստ վա -
ծաշն չում։ Ժա ռանգ ման հիմ նա կան աստ վա -
ծաշնչյ յան կա նո նը սահ ման ված է Թ վեր գրքի
27-րդ գլ խում1։ Չ նա յած հա զա րամ յակ ներ տևած
ձևա վոր մա նը՝ ժա ռան գու թյան ինս տի տու տում
շա րու նա կում են մնալ խնդրա հա րույց հար ցեր
և չ կար գա վոր ված կամ թե րի կար գա վոր ված
հա րա բե րու թյուն ներ։ Նո տար նե րը, դա տա րան -
նե րի նման օժտ ված լի նե լով ժա ռան գու թյու նը
փաս տա ցի տի րա պետ ման կամ կա ռա վար ման
հիմ քով ըն դու նե լու ի րա վա բա նա կան նշա նա -
կու թյուն ու նե ցող փաստ հաս տա տե լու ի րա վա -
սու թյամբ, գործ նա կա նում խու սա փում են ան -
գոր ծու նակ նե րի և ան չա փա հաս նե րի կող մից
ժա ռան գու թյու նը նշված հիմ քով ըն դու նե լու փաս -
տե րը հաս տա տե լուց։ Հիմ նա կան պատ ճա ռը,
կար ծում ենք, այս հար ցի շուրջ դա տա կան
պրակ տի կա յի սա կա վու թյունն է։ Վճ ռա բեկ դա -
տա րանն էլ անդ րա դարձ չի կա տա րել նշված
խնդրին։ Հայ կա կան գրա կա նու թյան մեջ տե -
սա կան ու սում նա սի րու թյուն ներ ևս  առ կա չեն։
Աշ խա տան քը նպա տակ է հե տապն դում ա ջակ -
ցել նո տա րա կան և դա տա կան պրակ տի կա յի
ձևա վոր մա նը։

Ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը ժա ռան գա տուի
այն ի րա վա բա նա կան գոր ծո ղու թյունն է, ո րով
ար տա հայտ վում է ժա ռան գա տուի ի րա վա հա -
ջոր դը լի նե լու նրա հա մա ձայ նու թյու նը2։ Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան
օ րենսգր քի3 (այ սու հետ՝ Օ րենս գիրք) 1226-րդ
հոդ վածն ա ռանձ նաց նում է ժա ռան գու թյան ըն -

դուն ման եր կու ե ղա նակ։ Ա ռա ջի նը ժա ռան գու -
թյան ըն դու նումն է՝ ժա ռան գու թյունն ըն դու նե -
լու կամ ժա ռան գա կան ի րա վուն քի վկա յա գիր
ստա նա լու մա սին ժա ռան գի դի մու մը ժա ռան -
գու թյան բաց ման վայ րի նո տա րին հանձ նե լով:
Երկ րորդ ե ղա նա կը ժա ռան գու թյան ըն դու նումն
է ժա ռան գի կող մից ժա ռան գա կան գույ քի փաս -
տա ցի տի րա պետ ման ու կա ռա վար ման մի ջո -
ցով։ Օ րենս գիր քը սահ մա նում է փաս տա ցի տի -
րա պետ ման ու կա ռա վար ման մի ջո ցով ժա ռան -
գու թյան ըն դուն մանն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն -
նե րի ո րո շա կի շրջա նակ, սա կայն չի սահ մա -
նա փա կում դրանք։ Քա նի որ Օ րենս գիր քը չի
սահ մա նա փա կում այն գոր ծո ղու թյուն նե րի շրջա -
նա կը, ո րոնք կա րող են վկա յել փաս տա ցի տի -
րա պետ ման և կա ռա վար ման մա սին, հա ճախ
պրակ տի կա յում բարդ է լի նում ո րո շել, թե արդ -
յոք ժա ռան գի կող մից ի րա կա նաց ված գոր ծո -
ղու թյուն նե րը բա վա րար են ժա ռան գու թյու նը
ըն դուն ված հա մա րե լու հա մար։ Ան չա փա հաս -
նե րի և ան գոր ծու նակ նե րի կող մից փաս տա ցի
տի րա պետ ման մի ջո ցով ժա ռան գու թյան ըն դու -
նու մը ուղ ղա կի կա պի մեջ է այն գոր ծո ղու թյուն -
նե րի բնույ թի հետ, ո րոնք հա վաս տում են նրանց
կող մից ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը։ Ուս տի, այդ
գոր ծո ղու թյուն նե րին անհ րա ժեշտ ենք հա մա -
րում ա վե լի ման րա մասն անդ րա դառ նալ։ Վճռա -
բեկ դա տա րա նը մի քա նի ո րո շում նե րում անդ -
րա դար ձել է այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի շրջա նա -
կին։ Մաս նա վո րա պես՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
գտել է, որ ժա ռան գա կան գույ քի փաս տա ցի
տի րա պե տե լու հան գա ման քը կա րող է ա պա -
ցուց վել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան

16

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

3
2

  2
0

2
2

1 Տե՛ս, Richard H. Hiers, Transfer of Property by Inheritance and Bequest in Biblical Law and Tradition, 10 J. L. & Religion
121 (1993), էջ 121։ 

2 Տե՛ս, Բարսեղյան Տ., Ղարախանյան Գ., Հայկյանց Ա., Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական իրավունք
(երրորդ մաս) (2-րդ հրատարակություն՝ լրացումներով և փոփոխություններով)։ - Երևանի պետ. համալս. - Եր.։
ԵՊՀ հրատ.,2009, էջ 367:

3 Ընդունվել է 05.05.1998թ. (ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50)):

ՆԱՀԱՊԵՏ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ 
ՀՀ փոխվարչապետ Հ. Մաթևոսյանի գրասենյակի մասնագետ
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օ րենսգր քի4 47-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված
ա պա ցույց նե րի տե սակ նե րով, ընդ ո րում, գույ -
քի տի րա պետ ման կամ կա ռա վար ման ա պա -
ցույց կա րող է հան դի սա նալ նաև բնա կա րա -
նա յին շա հա գործ ման մար մին նե րի, հա մա տի -
րու թյուն նե րի, բնա կա րա նա յին-շի նա րա րա կան
կոո պե րա տիվ նե րի, տե ղա կան ինք նա կա ռա -
վար ման մար մին նե րի և օ րենսդ րու թյամբ հա -
մա պա տաս խան փաս տա թուղթ տա լու ի րա -
վունք ու նե ցող այլ մար մին նե րի կող մից տրված
տե ղե կան քը կամ այլ ա պա ցույց ներ, ո րոնք ուղ -
ղա կիո րեն հաս տա տում են այն, որ ժա ռան գը
փաս տա ցի տի րա պետ մամբ ըն դու նել է ժա ռան -
գու թյու նը5։ Մեկ այլ ո րոշ մամբ Վճ ռա բեկ դա -
տա րա նը նշել է, որ ըստ օ րեն քի ժա ռանգ ման
դեպ քում ժա ռան գա տուի մահ վա նից հե տո վե -
ցամս յա ժամ կե տում ժա ռան գի կող մից ժա -
ռանգ ված գույ քի փաս տա ցի տի րա պե տումն ու
կա ռա վա րումն ար դեն իսկ գի տակց ված, ակ -
տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ են, ո րոնք նպա տա -
կաուղղ ված են ժա ռան գու թյան ըն դուն մա նը: Ե -
թե ժա ռան գը, գի տակ ցե լով, որ գույ քը պատ -
կա նել է ժա ռան գա տուին, վեր ջի նիս մահ վա -
նից հե տո տի րա պե տում և կա ռա վա րում է այդ
գույ քը, ըստ էու թյան գի տակ ցա բար կա տա րում
է ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ, իսկ նման գոր ծո -
ղու թյուն նե րի կա տա րումն օ րենս դի րը հա մա -
րում է ժա ռան գու թյան ըն դուն ման ե ղա նակ նե -
րից մե կը: Հետևա բար բո լոր այն դեպ քե րում,
երբ գոր ծով հիմ նա վոր ված է ժա ռան գա տուի
մահ վա նից հե տո ժա ռանգ ված գույ քի փաս տա -
ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման հան գա -
ման քը, ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյու նը ըն դու -
նած ժա ռանգ ճա նա չե լու հա մար այլևս անհ -
րա ժեշ տու թյուն չկա ա պա ցու ցե լու այլ ակ տիվ,
գի տակց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման
վե րա բեր յալ փաս տեր6։ Այս պի սով, որ պես զի
գոր ծո ղու թյուն նե րը վկա յեն ժա ռան գու թյան ըն -
դուն ման մա սին, պետք է առ կա լի նեն գոր ծո -
ղու թյան կա մա յին և ա ռար կա յա կան բա ղադ -
րիչ նե րը։ Գոր ծո ղու թյան ա ռար կա յա կան բա -
ղադ րի չը են թադ րում է, որ գոր ծո ղու թյու նը պետք
է ա ռար կա յա կան լի նի և՛ բնույ թով, և՛ ար տա -

հայտ ման ձևով։ Օ րի նակ՝ հո ղը մշա կե լը, որ -
պես հո ղա մա սը փաս տա ցի տի րա պետ ման մի -
ջո ցով ժա ռան գու թյուն ըն դու նե լու գոր ծո ղու -
թյան տե սակ, պետք է ա ռար կա յա կան տեսք
ստա նա, այ սինքն՝ հո ղը մշա կե լու միտք ու նե -
նա լը բա վա րար չէ, իսկ ա ռար կա յա կան ար -
տա հայ տումն էլ պետք է դրսևոր վի այն պի սի
ձևով, որ հնա րա վոր լի նի դա ա պա ցու ցել քա -
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով
սահ ման ված կար գով, օ րի նակ՝ հո ղա մա սի հա -
մար նա խա տես ված վճար նե րը մու ծե լը։ Կա մա -
յին բա ղադ րի չը պետք է դրսևոր վի կամ քի միաս -
նու թյամբ, ա զատ կա մա հայտ նու թյամբ և ժա -
ռան գի գոր ծո ղու թյուն նե րում նրա կամ քը և
նպա տա կը պետք է վկա յեն ժա ռան գու թյունն
ըն դու նե լու ժա ռան գի ուղ ղա կի ցան կու թյան մա -
սին։ 

Ի՞նչ ուղ ղա կի կապ է առ կա ան չա փա հաս -
նե րի և ան գոր ծու նակ նե րի կող մից փաս տա ցի
տի րա պետ ման մի ջո ցով ժա ռան գու թյան ըն -
դուն ման և դրան ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի
բնույ թի միջև։ Ժա ռան գու թյան ըն դու նու մը միա -
կողմ գոր ծարք է։ Ինչ պես ցան կա ցած գոր ծար -
քի դեպ քում, այն պես էլ ժա ռան գու թյունն ըն -
դու նե լու հա մար այն ըն դու նող ան ձը՝ ժա ռան -
գը, պետք է օժտ ված լի նի ո րո շա կի գոր ծու նա -
կու թյամբ։ 

Ռու սաս տա նի լու սա վո րու թյան նա խա րա -
րու թյան 2021 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 23-ի N
07-7890 «Մե թո դա կան ա ռա ջար կու թյուն նե րի
մա սին» նա մա կում նշվում է, որ ե թե ժա ռանգն
ան չա փա հաս է, ա պա ժա ռան գու թյան ըն դուն -
ման գոր ծար քը կա տար վում է ՌԴ քա ղա քա -
ցիա կան օ րենսգր քի7 (այ սու հետ նաև` ՌԴ ՔՕ)
26-րդ և 28-րդ հոդ ված նե րի հա մա ձայն։ Ընդ ո -
րում, կարևոր է ժա ռան գու թյան ըն դուն ման
կար գը, այ սինքն՝ ժա ռան գու թյան ըն դուն ման
գոր ծար քի կա տար ման ձևը։ Այս պես՝ ժա ռան -
գու թյու նը փաս տա ցի ըն դու նել իր բո լոր ի րա -
վա կան հետևանք նե րով կա րող է նաև փոք րա -
հա սակ քա ղա քա ցին։ Հա մա ձայն ՌԴ ՔՕ 28-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ կե տի՝ փոք րա հա -
սակ ներն ի րա վունք ու նեն կնքել այն պի սի գոր -
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4 Ընդունվել է 17.06.1998թ. (ՀՀՊՏ 1998.09.09/20(53), չի գործում։
5 Տե՛ս, թիվ 3-938(ՎԴ) քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 01.06.2007 թվականի որոշումը:
6 Տե՛ս, թիվ ԱՐԱԴ2/0420/02/11 քաղաքացիական գործով Վճռաբեկ դատարանի 04.10.2013թ. որոշումը:
7 Ընդունվել է ՌԴ Պետական Դումայի կողմից 1994 թվականի հոկտեմբերի 21-ին։



ծարք ներ, օ րի նակ՝ ուղղ ված ե կամ տի ան հա -
տույց ստաց մա նը, ո րոնք չեն պա հան ջում նո -
տա րա կան վա վե րա ցում կամ պե տա կան գրան -
ցում։ Քա նի որ ժա ռան գու թյան փաս տա ցի ըն -
դու նու մը, օ րի նակ` ան չա փա հա սի բնա կու թյու -
նը բնա կե լի տա րած քում, ո րը ժա ռան գա տուի
(ծնո ղի) սե փա կա նու թյունն է, հա մար վում է ժա -
ռան գու թյան ըն դուն մանն ուղղ ված գոր ծար քի
կա տա րում, հետևա բար փաս տա ցի գոր ծո ղու -
թյուն նե րը, ո րոնք միա ժա մա նակ ու նեն նաև ի -
րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն (բնա կե լի տա -
րած քի տի րա պե տու մը, օգ տա գոր ծու մը) բա վա -
րար են հա մար վում ե րե խա յի կող մից ժա ռան -
գու թյան ըն դուն ման և վե ճի դեպ քում ժա ռան -
գա կան ի րա վունք նե րը նրա նը ճա նա չե լու հա -
մար։ Այս դեպ քում նո տա րի կող մից ժա ռան -
գու թյան ի րա վուն քի վկա յա գիր չտա լը կամ ժա -
ռան գա կան գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու -
թյան ի րա վուն քի պե տա կան գրան ցում չի րա -
կա նաց նելն ի րա վա կան ար ժեք չեն ու նե նա,
քա նի որ ժա ռան գու թյու նը հա մար վում է փաս -
տա ցի ըն դուն ված: Այս պի սով, ան չա փա հաս նե -
րը, այդ թվում նաև փոք րա հա սակ նե րը, ա ռանց
ի րենց ծնող նե րի, որ դեգ րող նե րի, խնա մա կա լի
հա մա ձայ նու թյան կա րող են ըն դու նել ժա ռան -
գու թյու նը՝ կա տա րե լով ժա ռան գու թյան փաս -
տա ցի ըն դու նու մը մատ նան շող գոր ծո ղու թյուն -
ներ, ո րոնք ա պա ցույց կլի նեն ժա ռան գա կան
գույ քի վե րա բեր յալ վե ճի դեպ քում: Միևնույն
ժա մա նակ, պետք է նկա տի ու նե նալ, որ ժա -
ռան գու թյան փաս տա ցի ըն դու նու մը մատ նան -
շող գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը կախ ված
է ան ձի գոր ծու նա կու թյան ծա վա լից։ Փոք րա -
հա սա կը, ժա ռան գու թյու նը տի րա պե տե լով, (օ -
րի նակ՝ ապ րե լով ժա ռան գա տուի բնա կե լի տա -
րած քում), կա րող է փաս տա ցի ըն դու նել այն,
սա կայն հա զիվ թե կա րող է կրել ժա ռան գա -
կան գույ քի պահ պան ման ծախ սե րը։ Եվ հա -
կա ռա կը՝ 14 տա րին լրա ցած ան չա փա հա սը,

ու նե նա լով սե փա կան ե կա մու տը, կա րող է կրել
ժա ռան գա կան գույ քի պահ պան ման ծախ սե րը,
մա րել ժա ռան գա տուի պարտ քեր, քայ լեր ձեռ -
նար կել գույ քի պահ պա նու թյան հա մար։ Ան չա -
փա հաս նե րը փաս տա ցի կա րող են ժա ռան գու -
թյուն ստա նալ ՌԴ ՔՕ 1153-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
կե տում նշված այն գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո -
ցով, ո րոնք ի րենք լիա զոր ված են ինք նու րույն
ի րա գոր ծե լու, հենց այս դեպ քում են ե րե խա -
ներն ինք նու րույն ի րա կա նաց նում ժա ռան գու -
թյունն ըն դու նե լու գոր ծար քը։ Մնա ցած դեպ քե -
րում փոք րա հա սակ նե րի ա նու նից ի րա վա բա -
նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով ժա ռան -
գու թյան ըն դու նումն ի րա կա նաց նում են ի րենց
օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, իսկ ե թե խոս -
քը գնում է 14 տա րին լրա ցած ան չա փա հաս նե -
րի մա սին՝ ի րենք ի րենց օ րի նա կան ներ կա յա -
ցու ցիչ նե րի հա մա ձայ նու թյամբ։ Օ րի նա կան ներ -
կա յա ցուց չի կող մից ժա ռան գու թյան ըն դու ման
հա մար լիա զո րա գիր չի պա հանջ վում8։ Ա վե լին
ՌԴ Գե րա գույն դա տա րա նի 2013թ.-ի 4-րդ քա -
ռոր դի ամ փո փագ րում նշվում է, որ օ րի նա կան
ներ կա յա ցուց չի ան գոր ծու թյու նը, ո րը հան գեց -
րել է փոք րա հա սակ հա մար վող ե րե խա յի կող -
մից ժա ռան գու թյունն ըն դու նե լու ժամ կե տը վե -
րա կանգ նե լու հայ ցով դա տա րան դի մե լու ժամ -
կե տի բաց թող մա նը, հա մար վում է հար գե լի
պատ ճառ այդ հիմ քով դա տա րան դի մե լու ժամ -
կե տի վե րա կանգն ման հա մար9։ 

Ներ կա յաց նենք օ րի նակ ներ նաև ՀՀ դա -
տա կան պրակ տի կա յից։ Եր կու ան չա փա հաս
ե րե խա նե րի մայ րը դի մել է դա տա րան, ի րեն և
իր ե րե խա նե րին ա մուս նու մա հից հե տո փաս -
տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման հիմ քով
ժա ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ ճա նա չե -
լու պա հան ջով։ Տա վու շի մար զի ընդհ նաուր ի -
րա վա սու թյան դա տա րա նը վճռով10 գտել է, որ
ե րե խա նե րի մայ րը փաս տա ցի տի րա պե տե լով
և կա ռա վա րե լով ա մուս նու ժա ռան գա կան զանգ -
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8 Տե՛ս, «Письмо» Минпросвещения России от 23.12.2021 N 07-7890 “О методических рекомендациях” (вместе с “Ме-
тодическими рекомендациями по вопросам выдачи органами опеки и попечительства предварительных разрешений
на осуществление имущественных прав ребенка”), http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412381/
(հասանելի է 21.07.2022)։ 

9 Տե՛ս, Определение судебной коллегии ВС РФ N 66-КГ13-8 в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за
четвертый квартал 2013 г. (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 4 июня 2014 г.),
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163923/#dst100299 (հասանելի է 21.07.2022)։

10 Տե՛ս, թիվ ՏԴ2/0156/02/13 քաղաքացիական գործով Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի
10.10.2013թ. վճիռը:
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վա ծի մեջ մտնող գույ քը, հան դես է ե կել որ պես
ե րե խա նե րի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ և նա
ժա ռան գու թյունն ըն դու նել է ոչ միայն իր, այլ
նաև ե րե խա նե րի ա նու նից: Նմա նա տիպ վճիռ11

է կա յաց րել նաև Շի րա կի մար զի ընդ հա նուր ի -
րա վա սու թյան դա տա րա նը։ Մայ րը, որ պես ան -
չա փա հաս որ դու օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ
դի մել է դա տա րան ի թիվս այլ նի, պա հան ջե լով
նաև, որ ա մուս նու մա հից հե տո իր որ դուն հա -
սա նե լիք ժա ռան գա կան գույ քի իր կող մից փաս -
տա ցի տի րա պետ ման և կա ռա վար ման հիմ քով
իր որ դին ճա նաչ վի ժա ռան գու թյունն ըն դու նած
ժա ռանգ։ Դա տա րա նը գտել է, որ հայց վո րի
կող մից ա պա ցուց վել է սահ ման ված փաս տը,
մաս նա վո րա պես` ժա ռան գա տուի մահ վա նից
հե տո վե ցամս յա ժամ կե տում ժա ռան գը փաս -
տա ցի տի րա պե տել է ժա ռան գա կան գույ քը:
Հետևա բար` փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ -
քով` մա հա ցա ծի որ դուն պետք է ճա նա չել ժա -
ռան գու թյունն ըն դու նած ժա ռանգ։

Օ րենս գիր քը ան չա փա հաս նե րին բա ժա -
նում է եր կու խմբի՝ փոք րա հա սակ նե րի ու 14-18
տա րե կան ան չա փա հաս նե րի։ Այս պի սով, ի՞նչ
ի րա վի ճակ ներ կա րող են ա ռա ջա նալ ան չա -
փա հաս նե րի և ան գոր ծու նակ նե րի կող մից փաս -
տա ցի տի րա պետ ման մի ջո ցով ժա ռան գու թյան
ըն դուն ման ժա մա նակ։ Նախ ար ձա նագ րենք,
որ մեր կող մից ստորև նշված ի րա վի ճակ նե րը
վե րա բե րում են այն դեպ քե րին, երբ փաս տա ցի
տի րա պետ մանն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը
Օ րենսգր քի 289-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով հա -
մար վում են գոր ծարք ներ, ուղղ ված են ժա ռան -
գու թյան ըն դուն մա նը և ու նեն ի րա վա բա նա -
կան նշա նա կու թյուն։ Ըստ Օ րենսգր քի 289-րդ
հոդ վա ծի՝ գոր ծարք նե րը քա ղա քա ցի նե րի և ի -
րա վա բա նա կան ան ձանց այն գոր ծո ղու թյուն -
ներն են, ո րոնք ուղղ ված են քա ղա քա ցիա կան
ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ -
մա նե լուն, փո փո խե լուն կամ դրանց դա դա րե -
լուն: Հնա րա վոր են հետևյալ խումբ ի րա վի -
ճակ նե րը՝

ա) երբ փաս տա ցի տի րա պետ մանն ուղղ -
ված գոր ծո ղու թյուն նե րը ի րա կա նաց վում են՝
փոք րա հա սա կի դեպ քում խնա մա կա լի, ծնող -
նե րի կամ որ դեգ րող նե րի, 14-18 տա րե կան ան -

չա փա հա սի դեպ քում հո գա բար ձուի, ծնող նե րի
կամ որ դեգ րող նե րի կող մից կամ ան չա փա հա -
սի կող մից նրանց գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ,
իսկ ան գոր ծու նա կի դեպ քում խնա մա կա լի կող -
մից,

բ) երբ փաս տա ցի տի րա պետ մանն ուղղ -
ված գոր ծո ղու թյուն նե րը ի րա կա նաց նում են
փոք րա հա սա կը, 14-18 տա րե կան ան չա փա հա -
սը և նրանք օժտ ված են նման գոր ծո ղու թյուն -
ներ կա տա րե լու գոր ծու նա կու թյամբ,

գ) երբ փաս տա ցի տի րա պետ մանն ուղղ -
ված գոր ծո ղու թյուն նե րը ի րա կա նաց նում են
փոք րա հա սա կը, 14-18 տա րե կան ան չա փա հա -
սը, ան գոր ծու նա կը և նրանք օժտ ված չեն նման
գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու գոր ծու նա կու -
թյամբ։

Պար զե լու հա մար, թե ինչ պես կա րող է
փաս տա ցի տի րա պետ ման մի ջո ցով ժա ռան -
գու թյու նը ըն դուն վել ան չա փա հա սի և ան գոր -
ծու նա կի կող մից, նախ անհ րա ժեշտ է վեր հա -
նել վեր ջին նե րիս գոր ծու նա կու թյան ծա վա լը, ո -
րը սահ ման ված է Օ րենսգր քով։

Նախ անդ րա դառ նանք փոք րա հա սակ նե -
րին։ Նրանց գոր ծու նա կու թյան ծա վա լը սահ -
ման վում է Օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծում։

ա) Փաս տա ցի տի րա պետ մանն ու կա ռա -
վար մանն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը ի րա կա -
նաց վում են փոք րա հա սա կի ծնո ղի, որ դեգ րո -
ղի կամ խնա մա կա լի կող մից, հետևա բար ժա -
ռան գու թյու նը պետք է հա մար վի փոք րա հա -
սա կի կող մից փաս տա ցի տի րա պետ ման մի ջո -
ցով ըն դուն ված, քա նի որ դա ուղ ղա կիո րեն
բխում է Օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծից։ Ե թե օ -
րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչն էլ ու նի բա ժին այդ
ժա ռան գու թյու նից, օ րի նակ՝ ե րե խա յի հոր մա -
հից հե տո մայ րը և ե րե խան շա րու նա կում են
ապ րել հո րը պատ կա նող տա նը, և մայ րը ի րա -
կա նաց նում է փաս տա ցի տի րա պետ մանն ուղղ -
ված գոր ծո ղու թյուն ներ, ա պա կար ծում եմ, որ
պետք է շարժ վել այն կան խա վար կա ծով, որ
ժա ռան գու թյունն ըն դուն ված է թե՛ մոր, թե՛ ե րե -
խա յի կող մից, քա նի որ մայրն այդ դեպ քում ու -
նի պար տա կա նու թյուն ըն դու նե լու ե րե խա յին
հա սա նե լիք ժա ռան գու թյու նը, և գործ նա կա նում
անհ նար է ո րո շել, թե մոր կամ քը ուղղ ված էր Օ
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11 Տե՛ս, թիվ ՇԴ/0026/02/18 քաղաքացիական գործով Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի
16.01.2018թ. վճիռը:



միայն ժա ռան գու թյան իր բաժ նի ըն դուն մա նը,
թե նաև ե րե խա յի։ Ա վե լին ե թե փոք րա հա սա կի
օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից չի պահ -
պան վի ժա ռան գու թյան ըն դուն ման 6-ամս յա
ժամ կե տը, փոք րա հա սա կը պետք է հնա րա վո -
րու թյուն ու նե նա հե տա գա յում Օ րենսգր քի 1228-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն դի մե լու դա -
տա րան իր օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի կող մից
բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու նպա -
տա կով։ Իսկ դա տա րա նը պար տա վոր է վե րա -
կանգ նել այդ ժամ կե տը, հա կա ռակ դեպ քում
կստաց վի, որ փոք րա հա սակ ժա ռան գը ա նար -
դա րա ցիո րեն զրկվում է ժա ռան գու թյու նից։ 

բ) Փոք րա հա սա կը՝ վե ցից մինչև տասն -
չորս տա րե կա նը, ան ձամբ է ի րա կա նաց նում
փաս տա ցի տի րա պետ մանն ուղղ ված գոր ծո -
ղու թյուն նե րը և օժտ ված է դրանք ի րա կա նաց -
նե լու գոր ծու նա կու թյամբ, այդ դեպ քում ժա ռան -
գու թյու նը պետք է հա մար վի փաս տա ցի տի րա -
պետ ման մի ջո ցով նրա կող մից ըն դուն ված։
Չնա յած փոք րա հա սա կի գոր ծու նա կու թյան ծա -
վա լը շատ նեղ է, այ նուա մե նայ նիվ վե ցից մինչև
տասն չորս տա րե կան ան ձինք կա րող են ան -
հա տույց օ գուտ ներ ստա նա լուն ուղղ ված գոր -
ծարք նե րի մի ջո ցով, ո րոն ցից է օ րի նակ՝ ո րո -
շա կի վճար ներ ստա նա լը, ըն դու նել ժա ռան գու -
թյու նը։ Այ սինքն՝ տվյալ դեպ քում, որ պես զի ժա -
ռան գու թյու նը հա մար վի ըն դուն ված փոք րա -
հա սա կի կող մից իր սե փա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րի մի ջո ցով, այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է
մտնեն նրա գոր ծու նա կու թյան ծա վա լի մեջ։ Իսկ
ինչ վե րա բե րում է այն պի սի գույ քին, ո րը են -
թա կա է պե տա կան գրանց ման, տվյալ դեպ -
քում դրա պե տա կան գրան ցու մը չի րա կա նաց -
նե լը խո չըն դոտ չի կա րող լի նել ժա ռան գու թյու -
նը ըն դու նե լու հա մար։ Քա նի որ Օ րենսգր քի
1225-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նում, որ
ըն դուն ված ժա ռան գու թյու նը ժա ռան գու թյան
բաց ման ժա մա նա կից հա մար վում է ժա ռան -
գին պատ կա նող, ան կախ այդ գույ քի նկատ -
մամբ ժա ռան գի ի րա վուն քի պե տա կան գրան -
ցու մից, ե թե նման ի րա վուն քը են թա կա է գրանց -
ման:

գ) Փոք րա հա սա կը ան ձամբ է ի րա կա նաց -
նում փաս տա ցի տի րա պետ մանն ուղղ ված գոր -
ծո ղու թյուն նե րը, բայց դրանք ի րա կա նաց նե լու
գոր ծու նա կու թյամբ օժտ ված չէ։ Օ րի նակ փոք -
րա հա սա կը մա րում է ժա ռան գա տուի պարտ -

քե րը։ Այս դեպ քում Օ րենսգր քի 309-րդ հոդ վա -
ծը սահ մա նում է, որ տասն չորս տա րե կան չդար -
ձած ան չա փա հա սի (փոք րա հա սա կի) կնքած
գոր ծարքն ա ռո չինչ է: Այ սինքն՝ փոք րա հա սա -
կի կնքած այն բո լոր գոր ծարք նե րը, ո րոնք սահ -
ման ված չեն Օ րենսգր քի 29-րդ հոդ վա ծի երկ -
րորդ մա սով, ա ռո չինչ են։ Իսկ ա ռո չինչ գոր -
ծար քի հի ման վրա հնա րա վոր չի լի նի ըն դու նել
ժա ռան գու թյու նը։ Այս դեպ քում միայն մի ե ղա -
նա կով հնա րա վոր կլի նի ի րա վա բա նա կան նշա -
նա կու թյուն տալ փոք րա հա սա կի գոր ծո ղու թյուն -
նե րին, ե թե Օ րենսգր քի 309-րդ հոդ վա ծի հա -
մա ձայն, փոք րա հա սա կի շա հե րից ել նե լով, ի
շահ փոք րա հա սա կի կնքված գոր ծար քը ծնող -
նե րի, որ դեգ րող նե րի կամ խնա մա կա լի պա -
հան ջով դա տա րա նը վա վեր ճա նա չի։ Ըստ էու -
թյան, ե թե տվյալ գոր ծար քը ուղղ ված է փոք -
րա հա սա կի կող մից փաս տա ցի տի րա պետ ման
մի ջո ցով ժա ռան գու թյան ըն դուն մա նը, ու րեմն
կա րե լի է ա սել, որ այն կնքվել է ի շահ փոք րա -
հա սա կի, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, երբ միա -
ժա մա նակ ժա ռանգ վում է նաև այդ չափ պարտք։
Այ սինքն՝ տվյալ դեպ քում, ե թե փոք րա հա սա կը
օժտ ված չի լի նի գոր ծար քը ի րա կա նաց նե լու
գոր ծու նա կու թյամբ, նրա կող մից ժա ռան գու -
թյու նը փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ քով այդ
գոր ծար քի հի ման վրա ըն դուն ված կհա մար վի,
ե թե նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը դի -
մեն դա տա րան և դա տա րա նը վա վեր ճա նա չի
այդ գոր ծար քը, հա կա ռակ դեպ քում հնա րա -
վոր չի լի նի ա ռո չինչ գոր ծար քի հի ման վրա
ժա ռան գու թյու նը հա մա րել ըն դուն ված։

Անդ րա դառ նանք 14-18 տա րե կան ան չա -
փա հաս նե րի կող մից փաս տա ցի տի րա պետ -
ման մի ջո ցով ժա ռան գու թյան ըն դուն ման ժա -
մա նակ ա ռա ջա ցող հնա րա վոր ի րա վի ճակ նե -
րին։ 

ա) 14-18 տա րե կան ան չա փա հաս նե րի կող -
մից փաս տա ցի տի րա պետ ման մի ջո ցով ժա -
ռան գու թյան ըն դու նումն ի րա կա նաց վում է նույն
կերպ, ինչ պես փոք րա հա սակ նե րի նը, ե թե ժա -
ռան գու թյան ըն դուն մանն ուղղ ված գոր ծարք -
նե րը կնքում են նրանց օ րի նա կան ներ կա յա -
ցու ցիչ նե րը։ Այդ դեպ քում ժա ռան գու թյու նը հա -
մար վում է փաս տա ցի տի րա պետ ման մի ջո ցով
ըն դուն ված տվյալ ան չա փա հա սի կող մից, ում
օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը ի րա կա նաց րել է
ժա ռան գու թյան ըն դուն մանն ուղղ ված գոր ծո -
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ղու թյուն նե րը։ Օ րենսգր քի 30-րդ հոդ վա ծի հա -
մա ձայն՝ տասն չոր սից մինչև տաս նութ տա րե -
կան ան չա փա հաս նե րը կա րող են գոր ծարք ներ
կնքել ի րենց օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի`
ծնող նե րի, որ դեգ րող նե րի կամ հո գա բար ձուի
գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ, բա ցա ռու թյամբ
սույն հոդ վա ծի 2-րդ կե տում նշված գոր ծարք -
նե րի: Այդ պի սի ան չա փա հա սի կնքած գոր ծար -
քը վա վեր է նաև նրա ծնող նե րի, որ դեգ րող նե -
րի կամ հո գա բար ձուի` հե տա գա յում տված գրա -
վոր հա վա նու թյան դեպ քում: Բայց տվյալ դեպ -
քում 14-18 տա րե կան ան չա փա հաս նե րը ար -
դեն հնա րա վո րու թյուն ու նեն սե փա կան գոր ծո -
ղու թյուն նե րի մի ջո ցով ըն դու նել ժա ռան գու թյու -
նը, ե թե ստա նան ի րենց օ րի նա կան ներ կա յա -
ցու ցիչ նե րի հա մա ձայ նու թյու նը: Այ սինքն՝ 14-18
տա րե կան ան չա փա հաս նե րը կա րող են ան -
ձամբ կնքել ժա ռան գու թյանն ըն դուն մանն ուղղ -
ված գոր ծարք ներ, սա կայն ի րենց օ րի նա կան
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ
կամ հե տա գա հա մա ձայ նու թյամբ, այդ դեպ -
քում ժա ռան գու թյու նը կհա մար վի նրանց կող -
մից փաս տա ցի ըն դուն ված։

բ) 14-18 տա րե կան ան չա փա հաս նե րը ան -
ձամբ են ի րա կա նաց նում ժա ռան գու թյան ըն -
դուն մանն ուղղ ված գոր ծարք նե րը և օժտ ված
են դրանք ի րա կա նաց նե լու գոր ծու նա կու թյամբ։
Նրանց գոր ծու նա կու թյան ծա վա լը սահ ման վում
է Օ րենսգր քի 30-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում։ Այս
դեպ քում, երբ նրանք կնքում են Օ րենսգր քի
30-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված գոր -
ծարք ներ ուղղ ված ժա ռան գու թյան ըն դուն մա -
նը, ժա ռա գու թյու նը պետք է փաս տա ցի տի րա -
պետ ման հիմ քով հա մար վի նրանց կող մից ըն -
դուն ված։ Օ րի նակ՝ նրանք ի րենց աշ խա տա -
վար ձը տնօ րի նե լով՝ ի րենց հաշ վին կա տա րում
են գույ քը պահ պա նե լու ծախ սեր։ Այն դեպ քում,
երբ 16 տա րին լրա ցած ան չա փա հա սը Օ րենսգր -
քի 24-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն կճա նաչ վի լրիվ
գոր ծու նակ, նա կա րող է ըն դու նել ժա ռան գու -
թյու նը ա ռանց որևէ սահ մա նա փակ ման, ցան -
կա ցած գոր ծար քի հի ման վրա, ո րը կվկա յի
նրա կող մից տվյալ գույ քի փաս տա ցի տի րա -
պետ ման ու կա ռա վար ման մա սին։ Իսկ ե թե
ան չա փա հա սը փաս տա ցի տի րա պետ ման հիմ -
քով ըն դու նել է ժա ռան գու թյու նը, ա պա, կար -
ծում ենք, որ ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն
ու նե ցող այդ փաս տը հաս տա տե լու ո րոշ ման

հա մար ինք նու րույն նո տա րին դի մում կա րող է
տալ։

գ) 14-18 տա րե կան ան չա փա հաս նե րը ի -
րա կա նաց նում են ժա ռան գու թյան ըն դուն մանն
ուղղ ված գոր ծարք ներ, սա կայն օժտ ված չեն
այդ գոր ծարք նե րի հա մար անհ րա ժեշտ գոր -
ծու նա կու թյամբ և չեն ստա ցել ի րենց օ րի նա -
կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա ձայ նու թյու նը Օ -
րենսգր քի 30-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին հա մա -
պա տաս խան։ Այս դեպ քում ըստ Օ րենսգր քի
310-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի՝ այդ պի սի գոր ծար -
քը 14-18 տա րե կան ան չա փա հա սի ծնող նե րի,
որ դեգ րող նե րի կամ հո գա բար ձուի հայ ցով դա -
տա րա նը կա րող է ան վա վեր ճա նա չել։ Ե թե
նման գոր ծարքն ան վա վեր է ճա նաչ վել, հա մա -
պա տաս խա նա բար կի րառ վում են սույն օ -
րենսգր քի 307 հոդ վա ծի 1-ին կե տի երկ րորդ և
եր րորդ պար բե րու թյուն նե րով նա խա տես ված
կա նոն նե րը:

Հետևա բար այս պի սի գոր ծարք նե րով 14-
18 տա րե կան ան չա փա հաս նե րը ըստ էու թյան
կա րող են ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը, ել նե լով
այն կան խա վար կա ծից, որ դա ի շահ ի րենց է,
և նրանց օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը չեն
դի մի դա տա րան դրանք ան վա վեր ճա նա չե լու
պա հան ջով։ Հա կա ռակ պա րա գա յում, ե թե
նրանց օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը դի մեն
դա տա րան և ան վա վեր ճա նա չեն այդ գոր -
ծարք նե րը, այդ գոր ծարք նե րի հի ման վրա հնա -
րա վոր չի լի նի ըն դու նել ժա ռան գու թյու նը։ 

Օ րենսգր քի 31-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
քա ղա քա ցին, ո րը հո գե կան խան գար ման
հետևան քով չի կա րող հաս կա նալ իր գոր ծո -
ղու թյուն նե րի նշա նա կու թյու նը կամ ղե կա վա -
րել դրանք, կա րող է դա տա րա նով ան գոր ծու -
նակ ճա նաչ վել` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քով սահ ման ված կար գով: Նրա նկատ -
մամբ սահ ման վում է խնա մա կա լու թյուն: Ան -
գոր ծու նակ ճա նաչ ված քա ղա քա ցու ա նու նից
գոր ծարք ներ է կնքում նրա խնա մա կա լը: Ան -
գոր ծու նակ նե րի հա մար սահ ման ված է, որ
նրանց ա նու նից բո լոր գոր ծարք նե րը կնքում են
խնա մա կալ նե րը, այդ թվում՝ նաև փաս տա ցի
տի րա պետ ման մի ջո ցով ժա ռան գու թյանն ըն -
դուն մա նը ուղղ ված։ Այս պի սով, որ պես ընդ հա -
նուր կա նոն ան գոր ծու նակ նե րը ժա ռան գու թյու -
նը կա րող են ըն դու նել միայն խնա մա կա լի գոր -
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ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով։ Իսկ այն դեպ քում,
երբ ան գոր ծու նա կը կկնքի ժա ռան գու թյան ըն -
դուն մանն ուղղ ված գոր ծարք, այն Օ րենսգր քի
307-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն կհա -
մար վի ա ռո չինչ։ Օ րենսգր քի 307-րդ հոդ վա ծի
2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հո գե կան խան գար ման
հետևան քով ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված քա ղա -
քա ցու շա հե րից ել նե լով` նրա կնքած գոր ծար քը
խնա մա կա լի պա հան ջով դա տա րա նը կա րող է
վա վեր ճա նա չել, ե թե այն կնքվել է ի շահ այդ
քա ղա քա ցու: Այս պի սով, այդ պի սի գոր ծար քը
կա րող է վա վեր հա մար վել և դառ նալ ան գոր -
ծու նա կի կող մից ժա ռան գու թյան ըն դուն ման
հիմք, միայն այն դեպ քում, ե թե այն դա տա րա -
նը վա վեր ճա նա չի։

Ամ փո փե լով վե րո շա րադր յա լը՝ կա րող ենք
նշել, որ ան չա փա հաս նե րի և ան գոր ծու նակ նե -
րի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կա տա րած
գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք հա վաս տում են ժա -
ռան գու թյան փաս տա ցի տի րա պետ ման և կա -
ռա վար ման մա սին, որ պես ընդ հա նուր կա նոն,
հիմք են ան չա փա հաս նե րի և ան գոր ծու նակ նե -
րի կող մից, ինչ պես ըստ կտա կի, այն պես էլ
ըստ օ րեն քի ժա ռան գու թյան ըն դուն ման։ Այն
դեպ քում, երբ ժա ռանգ է և՛ ծնո ղը, և՛ ե րե խան,
որ պես զի ժա ռան գու թյու նը հա մար վի ե րե խա յի
կող մից ըն դուն ված, ծնո ղի կամքն ու գոր ծո ղու -
թյուն նե րը պետք է ուղղ ված լի նեն հենց ե րե -
խա յին հա սա նե լիք ժա ռան գու թյու նը ըն դու նե -
լուն։ Ե թե գոր ծո ղու թյուն նե րը փոխ կա պակց -
ված են և դժ վար է ո րո շել, թե դրանք, ում ժա -
ռան գու թյան ըն դուն մանն են ուղղ ված, ա պա

պետք է հաշ վի առ նել ծնո ղի կամ քը։ Այ սինքն՝
ծնո ղի կամ քը ուղղ ված է ե ղել ի րեն, թե իր ե րե -
խա յին հա սա նե լիք ժա ռան գու թյու նը ըն դու նե -
լուն ու ըստ այդ ո րո շել, թե ով է ըն դու նել ժա -
ռան գու թյու նը։ Ե թե նույ նիսկ հնա րա վոր չլի նի
ո րո շել, թե ծնո ղի կամ քը ին չին է ուղղ ված ե ղել,
ա պա կար ծում ենք, որ ի րա վա կի րառ պրակ -
տի կա յում պետք է շարժ վել այն կան խա վար -
կա ծով, որ այն նաև ուղղ ված է ե ղել ե րե խա յի
կող մից ժա ռան գու թյան ըն դուն մա նը՝ ել նե լով
ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րից։ Ի վեր ջո, ե թե
ծնո ղը բաց թող նի ժամ կե տը ու չկա տա րի գոր -
ծո ղու թյուն ներ՝ ուղղ ված ե րե խա յին հա սա նե լիք
ժա ռան գու թյան ըն դուն մա նը, ար դեն նշել ենք,
որ ե րե խան, չա փա հաս դառ նա լով, կա րող է
վե րա կանգ նել ժա ռան գու թյու նը ըն դու նե լու հա -
մար բաց թողն ված ժամ կե տը։ Բա ցի այդ, մի
շարք դեպ քե րում, ո րոնք մեր կող մից հան գա -
մա նո րեն թվարկ վե ցին աշ խա տան քում, հենց
ան չա փա հաս նե րի և ան գոր ծու նակ նե րի սե փա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, ա ռանց օ րի նա կան
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա ձայ նու թյան, կա րող
են հիմք հան դի սա նալ նրանց կող մից փաս տա -
ցի տի րա պետ ման մի ջո ցով ժա ռան գու թյան ըն -
դուն ման, և այդ դեպ քում ժա ռան գու թյան ի րա -
վուն քի վկա յա գիր չու նե նա լը կամ պե տա կան
գրանց ման են թա կա գույ քի պե տա կան գրան -
ցում չի րա կա նաց նե լը, ան չա փա հա սի և ան -
գոր ծու նա կի կող մից փաս տա ցի տի րա պետ ման
մի ջո ցով ժա ռան գու թյան ըն դուն ման վրա ոչ մի
ի րա վա կան հետևանք չեն կա րող ու նե նա լ։
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Հա մայն քա յին ծա ռա յու թյու նը հան րա յին
ծա ռա յու թյան տե սակ է, ո րի ձևա վո րու մը կապ -
ված է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման կա յաց -
ման և զար գաց ման գոր ծըն թա ցի հետ։ Հա -
մայն քա յին ծա ռա յու թյա նը հա տուկ են ինչ պես
բո լոր տե սա կի ծա ռա յո ղա կան գոր ծու նեու թյա -
նը բնո րոշ հատ կա նիշ ներ, այն պես էլ, տե ղա -
կան ինք նա կա ռա վար ման ա ռանձ նա հատ կու -
թյամբ պայ մա նա վոր ված, յու րա հա տուկ հատ -
կա նիշ ներ1:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տե -
ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը սահ մա նադ րո րեն
ամ րագր վեց 1995թ. հու լի սի 5-ին հան րաք վեով
ըն դուն ված Սահ մա նադ րու թյամբ, ո րը պայ մա -
նա վոր ված էր ինչ պես Հա յաս տա նում սո ցիալ-
տնտե սա կան հա մա կար գի հաս տա տու մով, այն -
պես էլ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ստանձ -
նած մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն նե րով:
Սա կայն պետք է ար ձա նագ րենք, որ տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման ինք նու րույն հա մա կար -
գի, այդ թվում՝ հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան հա -
մա կար գի գործ նա կան ներդ րում մեր երկ րում
փաս տա ցի տե ղի չու նե ցավ, քա նի որ ոչ սահ -
մա նադ րա կան կար գի հի մունք նե րում, ոչ Սահ -
մա նադ րու թյան այլ գլուխ նե րում տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վա րու մը չստա ցավ ա ռան ձին սահ մա -
նադ րա կան ինս տի տու տի կար գա վի ճակ: Սահ -
մա նադ րա կան այդ բա ցը լրաց վեց 2005թ. նո -
յեմ բե րի 27-ի սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում -
նե րով և հե տա գա յում նույն բո վան դա կու թյամբ
ամ րագր վեց նաև 2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի
6-ի բա րե փո խում նե րով: Այս պես՝ Սահ մա նադ -
րու թյան 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյու նում իշ խա նու թյու նը պատ -
կա նում է ժո ղովր դին: Ժո ղո վուրդն իր իշ խա -
նու թյունն ի րա կա նաց նում է ա զատ ընտ րու -
թյուն նե րի, հան րաք վե նե րի, ինչ պես նաև Սահ -

մա նադ րու թյամբ նա խա տես ված պե տա կան և
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի
ու պաշ տո նա տար ան ձանց մի ջո ցով, իսկ 9-րդ
հոդ վա ծով սահ ման ված է, որ Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյու նում ե րաշ խա վոր վում է տե ղա -
կան ինք նա կա ռա վա րու մը` որ պես ժո ղովր դա -
վա րու թյան էա կան հիմ քե րից մե կը:

Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ի րա վուն -
քի բո վան դա կու թյունն ամ րագր ված է Սահ մա -
նադ րու թյան 179-րդ հոդ վա ծում, ո րի հա մա -
ձայն՝ տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը տե ղա -
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ի րա -
վունքն ու կա րո ղու թյունն է՝ հա մայն քի բնա կիչ -
նե րի շա հե րից ել նե լով, Սահ մա նադ րու թյա նը և
օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան, սե փա կան պա -
տաս խա նատ վու թյամբ լու ծե լու հա մայն քա յին
նշա նա կու թյան հան րա յին հար ցե րը: 

Այ սինքն՝ Սահ մա նադ րու թյու նը, տե ղա կան
ինք նա կա ռա վա րու մը սահ մա նե լով որ պես սահ -
մա նադ րա կան կար գի հի մունք, ճա նա չում և ե -
րաշ խա վո րում է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար -
ման մար մին նե րի կազ մա կեր պաի րա վա կան ա -
ռանձ նա ցու մը հան րա յին իշ խա նու թյան մար -
մին նե րից, ին չը ինք նին են թադ րում է, որ տե -
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը գոր -
ծում են ինք նու րույն, ի րենց լիա զո րու թյուն նե րի
սահ ման նե րում ան կախ են, ընդգրկ ված չեն
պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի մար -
մին նե րում և պա տաս խա նա տու են ա ռա ջին
հեր թին հա մայն քի բնակ չու թյան առջև:

Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ձևա վոր -
ման և զար գաց ման, հա մայն քա յին ծա ռա յու -
թյան ներդր ման գոր ծում ա ռանձ նա հա տուկ
նշա նա կու թյուն ու նեն Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան վա վե րաց րած մի ջազ գա յին պայ մա -
նագ րե րը։ Այդ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րից
հատ կան շա կան է Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար - Օ
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1 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք, ուսումնական ձեռնարկ, (ընդ. խմբ. Գ. Դանիելյանի),
Երևան, «Հայրապետ», 2015, էջ 290։
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ման մա սին եվ րո պա կան խար տիան2, ո րը Սահ -
մա նադ րու թյու նից հե տո հա ջորդ կարևո րա գույն
փաս տա թուղթն է, ո րով ա պա հով վում են տե -
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման և հա մայն քա յին
ծա ռա յու թյան ներդր ման, կա յաց ման և զար -
գաց ման ե րաշ խիք նե րը: Մաս նա վո րա պես՝ Տե -
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին եվ րո պա -
կան խար տիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա -
մա ձայն՝ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար -
մին նե րի ծա ռա յող նե րի աշ խա տան քա յին պայ -
ման նե րը պետք է լի նեն այն պի սին, որ հնա րա -
վոր լի նի ա պա հո վել բարձր ո րա կա վո րում ու -
նե ցող կադ րե րի ընտ րու թյու նը` հիմն ված փոր -
ձի և բա նի մա ցու թյան սկզբունք նե րի վրա: Դրա
հա մար անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել մաս նա գի -
տա կան ո րա կա վոր ման, վար ձա կա լու թյան և
ծա ռա յո ղա կան ա ռաջ խա ղաց ման հա մա պա -
տաս խան պայ ման ներ: Այս պի սով՝ Տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման մա սին եվ րո պա կան խար -
տիան, տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը կա պե -
լով տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին -
նե րի ինք նու րույն և պա տաս խա նա տու գոր ծու -
նեու թյան ի րա վուն քի հետ, ա ռա ջին հեր թին
մատ նան շում է տե ղա կան մար մին նե րի դե րը
տե ղա կան իմք նա կա ռա վար ման ի րա կա նաց -
ման գոր ծում։ Սա կայն դրա հետ մեկ տեղ եվ րո -
պա կան խար տիան սահ մա նում է, որ այդ ի րա -
վունքն ի րա կա նաց վում է ոչ միայն ինք նա կա -
ռա վար ման ընտ րո վի մար մին նե րի կող մից, այլև
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ -
նե րի ի րա կա նաց մա նը քա ղա քա ցի նե րի ուղ ղա -
կի մաս նակ ցու թյան ձևե րի մի ջո ցով3։ Ճա նա չե -
լով բնակ չու թյան տե ղա կան ինք նա կա ռա վա -
րում ի րա կա նաց նե լու ի րա վուն քը՝ պե տու թյու -
նը ճա նա չում և ե րաշ խա վո րում է տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման ինք նու րույ նու թյու նը նրա
լիա զո րու թյան սահ ման նե րում և պար տա կա -
նու թյուն է ստանձ նում անհ րա ժեշտ պայ ման -
ներ ստեղ ծել տվյալ ի րա վուն քի կի րառ ման հա -
մար4։

Հարկ է նշել, որ Սահ մա նադ րու թյան և վա -

վե րաց րած մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի հի -
ման վրա (Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը
Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա սին եվ րո -
պա կան խար տիան ստո րագ րել է 2001 թվա -
կա նի մա յի սի 11-ին և վա վե րաց րել է 2002 թվա -
կա նի հուն վա րի 25-ին) Հա յաս տա նում ըն դուն -
վել են մի շարք օ րենք ներ և են թաօ րենսդ րա -
կան ակ տեր, ո րոնք ման րա մասն կար գա վո -
րում են ոչ միայն տե ղա կան ինք նա կա ռա վար -
ման մար մին նե րի կազ մա կերպ ման և գոր ծու -
նեու թյան հետ կապ ված հար ցե րը, այլ նաև հա -
մայն քա յին ծա ռա յու թյան կազ մա կերպ ման և ի -
րա կա նաց ման հիմ նա հար ցե րը։ Այս պես՝ 2002
թվա կա նի մա յի սի 7-ին Ազ գա յին ժո ղովն ըն -
դու նեց «Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա -
սին» օ րեն քը5, իսկ 2004 թվա կա նի դեկ տեմ բե -
րի 14-ին՝ «Հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան մա սին»
օ րեն քը6։ «Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա -
սին» օ րեն քով կար գա վոր վում են տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման սկզբունք նե րը, տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի լիա զո րու -
թյուն նե րը, դրանց ի րա վա կան, տնտե սա կան,
ֆի նան սա կան հիմ քերն ու ե րաշ խիք նե րը, պե -
տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար -
մին նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, իսկ «Հա -
մայն քա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քով կար -
գա վոր վում են հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան պաշ -
տոն նե րի և դա սա յին աս տի ճան նե րի դա սա -
կարգ ման, հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան պաշ -
տո նի նշա նակ ման, ա տես տա վոր ման և վե րա -
պատ րաստ ման, կադ րե րի ռե զեր վի, հա մայն -
քա յին ծա ռա յող նե րի ի րա վա կան վի ճա կի, հա -
մայն քա յին ծա ռա յու թյան կազ մա կերպ ման և
ղե կա վար ման, ինչ պես նաև դրանց հետ կապ -
ված այլ հա րա բե րու թյուն ներ։

Այս պի սով՝ 2004 թ. դեկ տեմ բե րի 14-ին
«Հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ րեն քը
հիմք դրեց ոչ միայն տե ղա կան ինք նա կա ռա -
վար ման մար մին նե րի գոր ծու նեու թյունն ա պա -
հո վող, մաս նա գի տա կան ու կա ռա վար չա կան
հմտու թյուն նե րով օժտ ված կա յուն աշ խա տա -
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6 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2005.01.26/7(379)



25

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

կազ մե րի ձևա վոր ման, այլև` ընդ հան րա պես
հան րա յին ծա ռա յու թյան ո լոր տում կա ռու ցա -
կար գե րի ու մե թոդ նե րի միաս նա կա նաց ման7:

Այ սինքն՝ 2004 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 14-
ի «Հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան մա սին» ՀՕ-
43-Ն օ րեն քի ըն դուն մամբ դե յու րե 2005 թվա -
կա նից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում
ներդր վեց հա մայն քա յին ծա ռա յու թյու նը՝ որ պես
հան րա յին ծա ռա յու թյան ա ռան ձին և ինք նու -
րույն տե սակ։ 

«Հա մայն քա յին ծա ռա յու թյուն» հաս կա ցու -
թյան ի րա վա կան սահ մա նու մը թեև ամ րագր -
ված էր թե´ «Քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյան
մա սին» 2001 թվա կա նի ՀՕ-272, թե´ «Հա մայ -
քա յին ծա ռա յու թյան մա սին» 2004 թվա կա նի
ՀՕ-43-Ն օ րենք նե րով, այ նուա մե նայ նիվ, «Հան -
րա յին ծա ռա յու թյան մա սին» 2011 թվա կա նի
ՀՕ-172-Ն օ րեն քի ըն դուն մամբ վե րը նշված օ -
րենք նե րում հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան հաս -
կա ցու թյունն սահ մա նող հոդ ված նե րը ու ժը կորց -
րած ճա նաչ վե ցին և «Հան րա յին ծա ռա յու թյան
մա սին» (հե տա գա յում նաև 2018 թվա կա նին
ըն դուն ված «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին»)
օ րեն քով սահ ման վեց հա մայն քա յին ծա ռա յու -
թյան հաս կա ցու թյան ի րա վա կան բո վան դա -
կու թյու նը։ Այս պես՝ «Հան րա յին ծա ռա յու թյան
մա սին» 2018 թվա կա նի ՀՕ-206-Ն օ րեն քի 3-
րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ հա մայն -
քա յին ծա ռա յու թյու նը մաս նա գի տա կան գոր -
ծու նեու թյուն է, որն ուղղ ված է Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րով և հա մա պա -
տաս խան ա վա գա նու ո րո շում նե րով տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին վե րա պահ -
ված լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց մա նը։

Հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան էու թյու նը բա -
ցա հայ տե լու նպա տա կով փոր ձենք ու սում նա -
սի րել տար բեր երկր նե րում հա մայն քա յին ծա -
ռա յու թյան հա մա կար գը և հա մայն քա յին ծա -
ռա յու թյա նը բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րը։ Այս պես՝

Հա մայն քա յին ծա ռա յու թյու նը Ռու սաս -
տա նում. Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Սահ մա -
նադ րու թյան8 հա մա ձայն՝ տե ղա կան ինք նա կա -

ռա վար ման մար մին նե րը չեն մտնում պե տա -
կան հա մա կար գի մար մին նե րի մեջ, տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում գոր ծում է
հա մայն քա յին ծա ռա յու թյու նը, հետևա բար հա -
մայն քա յին ծա ռա յու թյու նը չի մտնում պե տա -
կան ծա ռա յու թյան հա մա կար գի մեջ և պա հան -
ջում է ա ռան ձին ի րա վա կան կար գա վո րում։
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում հա մայն քա յին
ծա ռա յու թյու նը կար գա վոր վում է «Հա մայն քա -
յին ծա ռա յու թյան մա սին» 2007 թվա կա նի մար -
տի 2-ի N 25-ФЗ9 դաշ նա յին օ րեն քով։ Ռու սաս -
տա նում տե ղա կան ինք նա կա ռա վոր ման մար -
մին նե րում բո լոր պաշ տոն նե րը բա ժան վում են
եր կու խմբի՝ հա մայն քա յին պաշ տոն ներ (տե -
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ներ կա յա ցուց չա -
կան մարմ նի պատ գա մա վոր ներ, ընտ րո վի պաշ -
տո նա տար ան ձինք, հա մայնք նե րի ընտ րա կան
հանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ ներ) և հա մայն քա -
յին ծա ռա յու թյան պաշ տոն նե րը։ Հա մայն քա յին
ծա ռա յու թյան պաշ տոն նե րը բա ժան վում են հինգ
խմբի՝ 1. բարձ րա գույն պաշ տոն ներ, 2. գլխա -
վոր պաշ տոն ներ, 3. ա ռա ջա տար պաշ տոն ներ,
4. ա վագ պաշ տոն ներ, 5. կրտսեր պաշ տոն -
ներ։ «Հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան մա սին» օ -
րեն քով ամ րագր ված է նաև, որ հա մայն քա յին
ծա ռա յու թյան պաշ տոն կա րող են զբա ղեց նել
18 տա րին լրա ցած քա ղա քա ցի նե րը, ով քեր տի -
րա պե տում են Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան պե -
տա կան լեզ վին և բա վա րա րում են հա մայն քա -
յին ծա ռա յու թյան պաշ տոն նե րը զբա ղեց նե լու
հա մար սահ ման ված ո րա կա վոր ման պա հանջ -
նե րը։ Հարկ է նկա տել, որ Ռու սաս տա նում նույն -
պես հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան պաշ տոն նե -
րը զբա ղեց վում են մրցու թա յին հի մունք նե րով,
ո րի արդ յուն քում ընտր ված թեկ նա ծու նե րից մե -
կը նշա նակ վում է հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան
պաշ տո նին՝ նրա հետ կնքե լով ան ժամ կետ պայ -
մա նա գիր։ Ար դեն հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան
պաշ տոն զբա ղեց նող հա մայն քա յին ծա ռա յող -
նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ի րենց զբա -
ղեց րած պաշ տոն նե րին ո րոշ վում է ա տես տա -
վոր ման մի ջո ցով, որն անց կաց վում է ե րեք տա -
րին մեկ ան գամ, և ա տես տա վո րու մը չանց նե -
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7 Տե՛ս Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի
Հանրապետությունում, (Յու. Սուվարյան և ուրիշներ), Երևան, «Տնտեսագետ», 2014, էջ 115։

8 http://www.constitution.ru, մուտք 01.09.2022 թ.։
9 Տե՛ս Федеральный закон о муниципальной службе в Российской Федерации, 02.03.2007 г., N 25-ФЗ.



լու դեպ քում հա մայն քա յին ծա ռա յող ներն ա -
զատ վում են զբա ղեց րած պաշ տոն նե րից։ Ռու -
սաս տա նի հա մայն քա յին ծա ռա յու թյա նը բնո -
րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից է նպա տա -
կա յին վե րա պատ րաս տու մը։ Հա մայն քա յին ծա -
ռա յու թյան բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող անձ -
նա կազմ ձևա վո րե լու հա մար տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի և քա ղա քա ցու
միջև կնքվում է նպա տա կա յին վե րա պատ րաստ -
ման պայ մա նա գիր՝ ուս ման ա վար տից հե տո
հա մայն քա յին ծա ռա յու թյու նը տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար ման մարմ նի կող մից նշված տա -
րած քում և սահ ման ված ժամ կե տում ի րա կա -
նաց նե լու պար տա վո րու թյամբ։ 

Հա մայն քա յին ծա ռա յու թյու նը Գեր մա -
նիա յում. Գեր մա նիա յում տե ղա կան ինք նա կա -
ռա վար ման ձևա վոր ման ի րա վա կան հիմք է
հան դի սա ցել 1808 թվա կա նի ֆոն Շտեյ նի կող -
մից սահ ման ված քա ղաք նե րի պրու սա կան կա -
նո նադ րու թյու նը10: Կա նո նադ րու թյան հա մա -
ձայն՝ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին -
նե րը պար տա վոր էին տե ղա կան գոր ծե րը լու -
ծել ոչ միայն ի րենց ա նու նից, այլև պե տու թյան
հանձ նա րա րու թյամբ։ Այն են թադ րում էր հա -
մայն քա յին ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գի
զար գա ցում, քա ղա քա յին ներ կա յա ցուց չա կան
մարմ նի հետ միա սին կազ մա վոր վում էր կո լե -
գիալ գոր ծա դիր մար մին՝ մա գիստ րատ։ Մա -
գիստ րա տը գլխա վո րում էր բուր գո միստ րը, ո -
րը միա ժա մա նակ իշ խա նու թյան ներ կա յա ցուց -
չա կան մարմ նի նա խա գահն էր։ Գեր մա նիա յի
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում
հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան մեջ են գտնվում
ընտ րո վի պաշ տոն յա նե րը և պայ մա նագ րա յին
պաշ տոն յա նե րը։ Ընդ ո րում, ընտ րո վի պաշ -
տոն յա նե րը կա րող են լի նել հաս տի քա յին պաշ -
տոն յա ներ կամ ար տա հաս տի քա յին պաշ տոն -
յա ներ։ Ար տա հաս տի քա յին պաշ տոն յա նե րին
ան վա նում են նաև պատ վա վոր պաշ տոն յա ներ
և պատ վա վոր պաշ տոն յա ներն ի րենց ծա ռա յո -
ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման
հետ մեկ տեղ կա րող են զբաղ վել նաև այլ գոր -
ծու նեու թյամբ, մինչ դեռ հաս տի քա յին ընտ րո վի
պաշ տոն յա նե րը և պայ մա նագ րա յին պաշ տոն -
յա նե րը չեն կա րող զբաղ վել այլ գոր ծու նեու -

թյամբ: Գեր մա նիա յում տե ղա կան ինք նա կա -
ռա վար ման մար մին նե րի քա ղա քա ցիա կան ծա -
ռա յող նե րի վե րա պատ րաս տումն ի րա կա նաց -
նում են մաս նա գի տաց ված հա տուկ կենտ րոն -
նե րում, ինչ պի սիք են՝ «Գեր մա նիա յի քա ղա քա -
յին ա սո ցա ցիա», «Գեր մա նիա յի հա մայնք նե րի
ա սո ցիա ցիա» և Հան րա յին կա ռա վար ման դպրո -
ցը։ Հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան մեջ գտնվող
ան ձը կա րող է հրա ժար վել ընտ րո վի պաշ տո -
նից՝ տա րի քա յին, մաս նա գի տա կան, ըն տա նե -
կան պայ ման նե րով կամ ա ռող ջա կան վի ճա -
կով պայ մա նա վոր ված, ինչ պես նաև հա մայն -
քա յին խորհր դում տա սը տա րի ընտ րո վի պաշ -
տո նում աշ խա տե լու հիմ քով։ Այս տեղ հատ կան -
շա կան է այն, որ հա մայն քա յին խոր հուրդն է
վերջ նա կան ո րո շում կա յաց նում այդ պատ ճառ -
նե րի կարևո րու թյան աս տի ճա նի վե րա բեր յալ,
ո րի հի ման վրա քա ղա քա ցին դա դա րեց նում է
պատ վա վոր պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա -
րու մը, իսկ այդ պատ վա վոր պար տա կա նու -
թյուն նե րը կա տա րե լուց չհիմ նա վոր ված հրա -
ժար վե լու դեպ քում հա մայն քա յին խոր հուր դը
կա րող է քա ղա քա ցուն տու գա նել։

Հա մայն քա յին ծա ռա յու թյու նը Ֆ րան սիա -
յում. Ֆ րան սիա յի կա ռա վա րու թյան են թա կա -
յու թյան տակ գոր ծում է 26 տա րա ծաշր ջան,
իսկ այդ 26 տա րա ծաշր ջան նե րում՝ 100 դե -
պար տա մենտ11։ Տա րա ծաշր ջան նե րում և դե -
պար տա մենտ նե րում կա ռա վա րու թյու նը նշա -
նա կում է պրե ֆեկտ ներ, ով քեր հա մար վում են
հան րա յին ծա ռա յող ներ և ներ կա յաց նում են
պե տու թյու նը այդ տա րա ծաշր ջա նում կամ դե -
պար տա մեն տում։ 1984 թվա կա նին տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի հան րա յին
ծա ռա յու թյան օ րենսդ րու թյան մեջ կա տար վե -
ցին մի շարք բա րե փո խում ներ, ո րոնց արդ յուն -
քում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին -
նե րում աշ խա տող հան րա յին ծա ռա յող նե րի հա -
մար նույն պես սահ ման վե ցին այն բա րեն պաստ
պայ ման նե րը, ի րա վունք ներն ու պար տա կա -
նու թյուն նե րը, ին չը սահ ման ված էր պե տա կան
կա ռա վար ման հա մա կար գում։ Այդ բա րե փո -
խում նե րից հատ կան շա կան է այն, որ հան րա -
յին ծա ռա յող նե րը տե սա կա նո րեն ընտր վում են
մրցու թա յին քննու թյան մի ջո ցով՝ հա վա սար

26

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

3
2

  2
0

2
2

10 Տե՛ս https://www.oecd.org/governance/budgeting/1902398.pdf, մուտք 01.09.2022 թ.։
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հնա րա վո րու թյուն նե րի հի ման վրա և գ նա հատ -
վում են ան կախ հանձ նա ժո ղո վի կող մից: Մր -
ցույ թի արդ յունք նե րով հա ջո ղակ թեկ նա ծու նե -
րը գրանց վում են կադ րե րի ռե զեր վում և ի
տար բե րու թյուն պե տա կան հա մա կար գի հան -
րա յին ծա ռա յող նե րի՝ տե ղա կան ինք նա կա ռա -
վար ման մար մին նե րում այդ թեկ նա ծու նե րը չեն
կա րող ան մի ջա պես ըն դուն վել աշ խա տան քի,
այլ հա մա պա տաս խան պաշ տոն նե րի նշա նակ -
վում են կադ րե րի ռե զեր վում գրանց ված և պա -
հանջ վող աշ խա տան քա յին փորձ ու նե ցող ան -
ձինք։ Ար դեն աշ խա տան քի ըն դուն ված հան -
րա յին ծա ռա յող նե րի վե րա պատ րաս տումն ի -
րա կա նաց նում են «Ա ռաջ խա ղաց ման կա ռա -
վար ման միա վոր ներ» և «Քա ղա քա ցիա կան ծա -
ռա յող նե րի ազ գա յին կենտ րոն» միջ դե պար տա -
մեն տա յին հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն -
նե րը, ո րոնք հիմ նա կա նում կազմ ված են տե -
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ներ -
կա յա ցու ցիչ նե րից։ Ե թե հան րա յին ծա ռա յողն
ա զատ վում է իր զբա ղեց րած պաշ տո նից կամ
նրա պաշ տո նը կրճատ վում է, ա պա նրան հա -
տու ցում է տրա մադ րում տա րա ծաշր ջա նա յին
կա ռա վար ման մար մի նը՝ մինչև նոր աշ խա -
տանք գտնե լը:

Տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու մը ԱՄՆ-ում.
Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ ներն ու նի աշ -
խար հի ա մե նա բարդ և բազ մա զան տե ղա կան
կա ռա վա րու մը, քա նի որ այն ու նի ձևի և գոր -
ծա ռույ թի հսկա յա կան տար բե րու թյուն ներ ոչ
միայն պե տու թյու նից պե տու թյուն, այլև նա -
հանգ նե րի ներ սում: Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա -
հանգ նե րը բա ժան ված է 50 նա հանգ նե րի, ո -
րոն ցից յու րա քանչ յու րը ու նի իր սահ մա նադ -
րու թյու նը և էա կան ինք նա վա րու թյուն ի րենց
գոր ծե րի կա ռա վար ման հար ցում՝ պայ մա նով,
որ պահ պա նեն մարդ կանց ի րա վունք ներն ու
օ րի նա կան շա հե րը՝ հա մա ձայն ԱՄՆ Սահ մա -
նադ րու թյան: Տե ղա կան ինք նա կա ռա վո րումն
ի րա կա նաց վում է չորս մա կար դակ նե րի մի ջո -
ցով՝ շրջա նա յին կա ռա վա րու թյուն ներ, քա ղա -
քա յին կա ռա վա րու թյուն ներ, հա մայն քա յին կա -
ռա վա րու թյուն ներ և հա տուկ շրջան ներ12։ 

Պետք է նշել, որ շրջա նա յին կա ռա վա րու -

թյուն նե րը տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար -
մին ներ են, ո րոնք լիա զոր ված են պե տա կան օ -
րենք նե րով և նա հան գի սահ մա նադ րու թյամբ և
կա րող են պա րու նա կել մի շարք քա ղաք ներ,
ա վան ներ, գյու ղեր: Քա ղա քա յին կա ռա վա րու -
թյուն նե րը կազ մա կերպ ված տե ղա կան ինք նա -
կա ռա վար ման մար մին ներ են, ո րոնք լիա զոր -
ված են 20 հյու սի սարևել յան և մի ջի նարևմտ -
յան նա հանգ նե րի սահ մա նադ րու թյուն նե րով և
կա նո նադ րու թյամբ, և ստեղծ վել են ո րո շա կի
տա րած քի հա մար ընդ հա նուր կա ռա վա րում ա -
պա հո վե լու նպա տա կով։ Հա մայն քա յին կա ռա -
վա րու թյուն նե րը կազ մա կերպ ված տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներ են, ո րոնք
լիա զոր ված են նա հանգ նե րի սահ մա նադ րու -
թյամբ և օ րենք նե րով, և ստեղծ վել են ո րո շա կի
տա րած քի՝ քա ղա քի, գյու ղի կամ թա ղա մա սի
ընդ հա նուր կա ռա վա րում ա պա հո վե լու նպա -
տա կով։ Հա տուկ շրջան նե րը ան կախ, հա տուկ
նշա նա կու թյան կա ռա վա րա կան միա վոր ներ են,
ո րոնք գո յու թյուն ու նեն տե ղա կան ինք նա կա -
ռա վար ման մար մին նե րից ա ռան ձին, այդ հա -
տուկ շրջան նե րը ձևա վոր վում են մեկ գոր ծա -
ռույթ (օ րի նակ՝ բու սա կան և կեն դա նա կան աշ -
խար հի պահ պա նում) կամ հա րա կից գոր ծա -
ռույթ նե րի ամ բող ջու թյուն կա տա րե լու հա մար։
Վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ պարզ է դառ նում,
որ ԱՄՆ-ում հա մայն քա յին ծա ռա յու թյուն, որ -
պես այդ պի սին, չի գոր ծում։

Հա մայն քա յին ծա ռա յու թյու նը Ղա զախս -
տա նում. Ղա զախս տա նի Սահ մա նադ րու թյան13

հա մա ձայն՝ տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րումն ի -
րա կա նաց վում է բնակ չու թյան կող մից ուղ ղա -
կիո րեն, ինչ պես նաև մաս լի խաթ նե րի և տե ղա -
կան ինք նա կա ռա վար ման այլ մար մին նե րի մի -
ջո ցով։ Ղա զախս տա նում տե ղա կան ինք նա կա -
ռա վար ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե -
րը կար գա վոր վում են «Ղա զախս տա նի Հան -
րա պե տու թյու նում տե ղա կան պե տա կան կա -
ռա վար ման և ինք նա կա ռա վար ման մա սին» օ -
րեն քով14։ Ղա զախս տա նի օ րենսդ րու թյամբ հա -
մայն քա յին ծա ռա յու թյուն, որ պես հան րա յին ծա -
ռա յու թյան տե սակ, նա խա տես ված չէ, տե ղա -
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր -
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12 https://en.wikipedia.org/wiki/Local_government_in_the_United_States#Municipal_governments, մուտք 01.09.2022 թ.։
13 Տե՛ս Конституция Республики Казахстан, 30.08.1995:
14 Տե՛ս Закон О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, 23.01.2001 г., N 148-II։



ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նում են մաս լի խաթ -
նե րը և ա կի մաթ նե րը, նրանց գոր ծու նեու թյու նը
կար գա վոր վում է պե տա կան ծա ռա յու թյան մա -
սին օ րենսդ րու թյամբ, իսկ տե ղա կան ինք նա -
կա ռա վար ման մար մին նե րը դի տարկ վում են
որ պես պե տա կան կա ռա վար ման մար մին ներ։
Մաս լի խա թը տե ղա կան ներ կա յա ցուց չա կան
մար մին է, որն ար տա հայ տում է բնակ չու թյան
կամ քը և Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյան
օ րենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս խան սահ մա -
նում է դրա ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա -
ժեշտ մի ջոց նե րը ու վե րահս կում դրանց ի րա -
կա նա ցու մը։ Ա կի մա թը տե ղա կան գոր ծա դիր
մար մին է, որն իր ի րա վա սու թյան սահ ման նե -
րում ի րա կա նաց նում է տե ղա կան պե տա կան
կա ռա վա րում և ինք նա կա ռա վա րում հա մա պա -
տաս խան տա րած քում։ Մաս լի խա թի գոր ծու -
նեու թյու նը ա պա հո վում է մաս լի խա թի աշ խա -
տա կազ մը, իսկ ա կի մաթ նե րի նը՝ ա կի մա թի աշ -
խա տա կազ մը։ Մաս լի խա թի և ա կի մա թի աշ -
խա տա կազ մե րը պե տա կան հիմ նարկ ներ են,
ո րոնց աշ խա տող նե րը պե տա կան ծա ռա յող ներ
են, նրանց գոր ծու նեու թյու նը կար գա վոր վում է
պե տա կան ծա ռա յու թյան մա սին Ղա զախս տա -
նի օ րենսդ րու թյամբ, վար ձատր վում են տե ղա -
կան բյու ջեից և մաս լի խա թի կամ ա կի մա թի
լիա զո րու թյուն նե րի դա դա րեց ման դեպ քում պե -
տա կան ծա ռա յող նե րը շա րու նա կում են ի րենց
գոր ծու նեու թյու նը։ Մաս լի խա թի կամ ա կի մա թի
պե տա կան ծա ռա յող նե րին պաշ տո նի նշա նա -
կում, պաշ տո նից ա զա տում, ար ձա կուրդ և խ -
րա խու սում տրա մադ րում և աշ խա տան քա յին
հա րա բե րու թյուն նե րի հետ կապ ված հար ցե րը
լու ծում է մաս լի խա թի քար տու ղա րը, իսկ ա կի -
մա թի աշ խա տա կազ մում՝ աշ խա տա կազ մի ղե -
կա վա րը։

Այս պի սով՝ ու սում նա սի րե լով ա ռան ձին
երկր նե րի փոր ձը հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան
կազ մա կերպ ման և ի րա վա կան կար գա վոր ման
ո լոր տում՝ կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ յու րա -
քանչ յուր երկ րում հա մայն քա յին ծա ռա յու թյու -
նը, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված, ու նի
յու րա հա տուկ հատ կա նիշ ներ և ա ռանձ նա կի
նշա նա կու թյուն։ Հարկ է նշել նաև, որ հա մայն -

քա յին ծա ռա յու թյունն իր նշա նա կու թյամբ կա -
րե լի է դի տար կել որ պես հան րա յին, ի րա վա -
կան, սո ցիա լա կան, է թի կա կան և կազ մա կեր -
պա կան-կա ռա վար չա կան ինս տի տուտ15։ Այս -
պես՝ Հա մայն քա յին ծա ռա յու թյու նը հան րա յին
ինս տի տուտ է, քա նի որ ի րա կա նաց նում է տե -
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին
Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րեն քով վե րա պահ ված
խնդիր ներ ու գոր ծա ռույթ ներ, ֆի նան սա վոր -
վում է պե տա կան և հա մայն քա յին բյու ջե նե րից
և ծա ռա յում է հան րա յին շա հին։ Պետք է ար -
ձա նագ րել, որ հենց այս հատ կա նի շով հա մայն -
քա յին ծա ռա յու թյու նը հան դես է գա լիս որ պես
հան րա յին ծա ռա յու թյան բա ղադ րա տարր։

Որ պես ի րա վա կան ինս տի տուտ՝ հա մայն -
քա յին ծա ռա յու թյու նը կար գա վո րում է հա մայն -
քա յին ծա ռա յու թյան պաշ տոն նե րի և դա սա յին
աս տի ճան նե րի դա սա կարգ ման, պաշ տո նի նշա -
նակ ման, ա տես տա վոր ման ու վե րա պատ րաստ -
ման, կադ րե րի ռե զեր վի, հա մայն քա յին ծա ռա -
յող նե րի ի րա վա կան վի ճա կի, կազ մա կերպ ման
և ղե կա վար ման հետ կապ ված հա րա բե րու -
թյուն նե րը։ Հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան հետ
կապ ված հար ցե րը կար գա վոր վում են Սահ մա -
նադ րու թյամբ, մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով,
«Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին», «Հա մայն -
քա յին ծա ռա յու թյան մա սին», «Տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար ման մա սին» օ րենք նե րով և ի րա -
վա կան այլ ակ տե րով: 

Որ պես սո ցիա լա կան ինս տի տուտ՝ հա մայն -
քա յին ծա ռա յու թյու նը ներ կա յաց վում է հա մա -
կար գի խնդիր նե րի և գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա -
նա ցումն ա պա հո վող քա ղա քա կան ու հա յե ցո -
ղա կան պաշ տոն նե րի, հա մայն քա յին ծա ռա յող -
նե րի և քա ղա քա ցիա կան աշ խա տող նե րի սո -
ցիա լա կան կազ մով և դրանց հա մար սահ ման -
ված սո ցիա լա կան ե րաշ խիք նե րով, վար ձատ -
րու թյան և խ րա խուս ման կա ռու ցա կար գով։

Հա մայն քա յին ծա ռա յու թյու նը նաև է թի կա -
կան ինս տի տուտ է։ Այն պա հան ջում է, որ պես -
զի հա մայն քա յին ծա ռա յո ղը պահ պա նի վար -
քագ ծի կա նոն նե րը, է թի կա յի նոր մե րը, հար գի
պե տա կան խորհր դա նիշ նե րը, պե տա կան լե -
զուն, ղե կա վար վի մար դա սի րու թյան և ար դա -
րու թյան սկզբունք նե րով, բա րո յա կան նոր մե -
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րով, հար գի մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը՝
ան կախ նրա ազ գու թյու նից, ռա սա յից, սե ռից,
լեզ վից, դա վա նան քից, հա յացք նե րից, սո ցիա -
լա կան ծա գու մից, գույ քայ նի այլ դրու թյու նից։

Որ պես կազ մա կեր պա կան-կա ռա վար չա -
կան ինս տի տուտ՝ հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան
խնդիրն է ա պա հո վել հա մայն քա յին ծա ռա յու -
թյան հա մա կար գի բնա կա նոն գոր ծու նեու թյու -
նը։ Այս ա ռու մով հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան
ղե կա վար ման և կազ մա կերպ ման մար մին ներն
են՝ Կա ռա վա րու թյան լիա զո րած պե տա կան կա -
ռա վար ման մար մի նը (Տա րած քա յին կա ռա վար -
ման և են թա կա ռուց վածք նե րի նա խա րա րու -
թյու նը) և հա մայն քի ղե կա վա րի աշ խա տա կազ -
մի քար տու ղա րը։

Ու սում նա սի րու թյան արդ յունք նե րը թույլ են
տա լիս եզ րա հան գել նաև, որ հա մայն քա յին ծա -
ռա յու թյան հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե -
րը կա րե լի է դա սա կար գել եր կու խմբի՝ ար տա -
քին և ներ քին16։ Ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե -
րի շար քին են դաս վում հա մայն քա յին ծա ռա -
յող նե րի կող մից ի րենց ծա ռա յո ղա կան պար -
տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մը։ Այդ հա րա -
բե րու թյուն նե րի հիմ նա կան տար բե րա կիչ հատ -
կա նիշն այն է, որ հա մայն քա յին ծա ռա յո ղը
դրան ցում հան դես է գա լիս ոչ թե իր, այլ տե -
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմ նի ա նու նից՝
որ պես վեր ջի նիս ներ կա յա ցու ցիչ և գոր ծում է
այդ մարմ նի շա հե րից ել նե լով՝ ա պա հո վե լով
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմ նի ի րա -
վա սու թյու նից բխող հա մա պա տաս խան գոր -
ծա ռույթ նե րի կա տա րու մը։ Ներ քին հա րա բե -
րու թյուն նե րը կապ ված են հիմ նա կա նում հա -
մայն քա յին ծա ռա յող նե րին ծա ռա յու թյան ըն -

դու նե լու, ծա ռա յու թյուն անց նե լու, սո ցիա լա կան
ե րաշ խիք նե րի ա պա հով ման, խրա խուս ման,
կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թար կե լու, ա տես տա վոր ման, վե րա պատ րաստ -
ման, ինչ պես նաև ծա ռա յու թյու նից օ րեն քով
սահ ման ված կար գով ա զատ վե լու հետ։ Ներ -
քին հա րա բե րու թյուն ներն ա ռա ջա նում են հիմ -
նա կա նում տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման
մարմ նի և հա մայն քա յին ծա ռա յո ղի միջև, և
այս հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ նա կան տար բե -
րա կիչ հատ կա նիշն այն է, որ այս պա րա գա յում
հա մայն քա յին ծա ռա յողն ար դեն հան դես է գա -
լիս իր ա նու նից և գոր ծում է՝ ել նե լով անձ նա -
կան շա հե րից։

Ամ փո փե լով հե տա զո տու թյան արդ յունք նե -
րը՝ կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ հա մայն քա յին
ծա ռա յու թյան ձևա վո րու մը հիմ նա կա նում կապ -
ված է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ինս տի -
տու տի ձևա վոր ման, կա յաց ման և զար գաց ման
հետ, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին -
նե րին վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րը ի րա -
կա նաց վում են հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան մի -
ջո ցով, ո րին ներ հա տուկ են ինչ պես պե տա կան
ծա ռա յու թյա նը բնո րոշ հատ կա նիշ ներ, այն պես
էլ յու րա հա տուկ հատ կա նիշ ներ։ Հա մայն քա յին
ծա ռա յու թյու նը նույն պես մաս նա գի տա կան գոր -
ծու նեու թյուն է՝ ուղղ ված օ րենք նե րով և ա վա -
գա նու ո րո շում նե րով տե ղա կան ինք նա կա ռա -
վար ման մար մին նե րին վե րա պահ ված լիա զո -
րու թյուն նե րի ի րա կա նաց մա նը, ֆի նան սա վոր -
վում է հա մայն քա յին բյու ջեի հաշ վին և ծա ռա -
յում է հան րա յին շա հին, ո րով պայ մա նա վոր -
ված էլ հան դի սա նում է հան րա յին ծա ռա յու -
թյան ա ռան ձին և ինք նու րույն տե սա կ։
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Գլ խա վո րը, ին չի վրա կա ռուց վում է պե -
տու թյան հատ կա նիշ նե րի դի նա միկ շար քը՝
դրանք այն հատ կա նիշ ներն են, ո րոն ցից ձևա -
վոր վում է պե տու թյան տե սա կան մո դե լը: Հենց
դա է հան դի սա նում «պե տու թյուն» հաս կա ցու -
թյան սահ ման ման հիմ քը: Սա կայն այդ հատ -
կա նիշ նե րից ոչ բո լո րը կա րող են ան վե րա պա -
հո րեն ըն դուն վել: Դրան ցից մի մա սի կի րա ռու -
մը պե տու թյան նկատ մամբ կաս կա ծե լի է, մնա -
ցած նե րը պա հան ջում են հստա կե ցում՝ հաշ վի
առ նե լով ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան ներ -
կա յիս ի րա վի ճա կը, մի ջազ գա յին ի րա վուն քը,
պե տա կան շի նա րա րու թյան պրակ տի կան ու
միջ պե տա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, ինչ -
պես նաև՝ այն գլո բա լի զա ցիոն գոր ծըն թաց նե -
րը, ո րոնք էա կան ազ դե ցու թյուն են գոր ծում
ժա մա նա կա կից աշ խար հում պե տու թյան վի -
ճա կի վրա:

Ան կախ հա սա րա կա կան-տնտե սա կան ֆոր -
մա ցիա յի տե սա կից, քա ղա քա կա նու թյան բնույ -
թից, մշա կույ թի, ժո ղովր դա վա րու թյան և այլ նի
զար գաց ման մա կար դա կից, պե տու թյու նը՝ դա
հա տուկ քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն է,
սո ցիա լա կան ինս տի տուտ, հրա պա րա կա յին ի -
րա վա կան հաս տա տու թյուն, ո րը հա սա րա կու -
թյան մեջ գոր ծում է պե տու թյան շա հե րից ել նե -
լով: Պե տու թյու նը, լի նե լով հա սա րա կու թյան մի
մա սը, չի ձուլ վում դրա հետ, թե պետ մի շարք
դեպ քե րում, մաս նա վո րա պես, միջ պե տա կան
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ըն թաց քում, ա սո -
ցաց վում է հա սա րա կու թյան հետ, քա նի որ ներ -
կա յաց նում է տվյալ հա սա րա կու թյու նը իր պե -
տա կան տա րած քից դուրս: Սա կայն պետք չէ
մո ռա նալ այն հան գա ման քը, որ պե տու թյու նը
միշտ հա րա բե րա կա նո րեն ինք նու րույն է հա -
սա րա կու թյու նից: Այն ա ռա ջին հեր թին ար տա -

հայ տում է հրա պա րա կա յին շա հե րը և ի րա կա -
նաց նում իշ խա նու թյու նը՝ նպա տակ ու նե նա լով
պաշտ պա նել ու ա պա հո վել տվյալ շա հե րի ի -
րա գոր ծու մը: Դի տար կե լով պե տու թյան հատ -
կա նիշ նե րի վե րա բեր յալ հար ցը կա րե լի է ա -
ռանձ նաց նել պե տու թյան հատ կա նիշ ներ սահ -
մա նող հետևյալ խմբե րը.

ա)հատ կա նիշ ներ, ո րոնք տար բե րում են
պե տու թյու նը՝ նա խա պե տա կան հա սա -
րա կու թյու նից,

բ) հատ կա նիշ ներ, ո րոնք տար բե րում են
պե տու թյու նը այլ սո ցիա լա կան և քա -
ղա քա կան կա ռույց նե րից (կու սակ ցու -
թյու նից, արհ միու թյուն նե րից, ե կե ղե ցուց
և այլն).

գ) հատ կա նիշ ներ, ո րոնք տար բե րում են
պե տու թյու նը մի ջազ գա յին ի րա վուն քի
այլ սուբ յեկտ նե րից:

Պե տու թյան պար տա դիր հատ կա նիշ նե րից
է ինք նա վա րու թյունն (սու վե րե նու թյու նը), ո րը
վճռո րոշ նշա նա կու թյուն ու նի ցան կա ցած պե -
տու թյան կյան քի ու գոր ծու նեու թյան հա մար՝
այն, ա ռանց ին չի պե տու թյու նը չի կա րող գո յու -
թյուն ու նե նալ1: Ինչ պես գրել էր Բ.Ս. Էբ լեևը,
«ողջ ժա մա նա կա կից ժո ղովր դա վա րու թյու նը,
այդ թվում՝ դրա նախ նա կան մո դե լը, որն ամ -
րագր ված է Սահ մա նադ րու թյան մեջ, հիմն վում
է ժո ղովր դա կան ինք նա վա րու թյան գա ղա փա -
րի վրա»2: Այս գա ղա փա րից ել նե լով, ժո ղո -
վուրդն ինքն ի րա վունք ու նի ո րո շել իր իշ խա -
նու թյան կի րառ ման ո լորտ նե րը:

Ժո ղո վուրդն ա ռանձ նաց նում է ինք նա վա -
րու թյան ո րո շա կի ծա վալն ու իր ի րա վունք նե րի
մի մա սը «հանձ նում է» պե տու թյա նը, ին չի արդ -
յուն քում վեր ջինս դառ նում է սու վե րեն և ի րա -
կա նաց նում է իշ խա նու թյու նը ժո ղովր դի ա նու -
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նից, ժո ղովր դի նկատ մամբ ու ժո ղովր դի շա հե -
րից ել նե լով3:

Ինք նա վա րու թյու նը՝ գի տա կան բազ մա թիվ
սահ մա նում նե րից մե կի հա մա ձայն, ի րե նից ներ -
կա յաց նում է իշ խա նու թյան գե րա կա յու թյու նը,
միաս նու թյու նը,ինք նա վա րու թյունն ու ան կա -
խու թյու նը: Տվ յալ եզ րույ թը, որն ա ռա ջին ան -
գամ օգ տա գործ վել է ֆրան սիա ցի մտա ծող Ժ.
Բո դե նի աշ խա տու թյան մեջ, ծնվել է իբրև իշ -
խա նու թյան հատ կու թյուն, որն ի րա կա նաց վում
է դրա հստակ կրի չի կող մից, այլ ոչ թե իբրև
պե տու թյան հատ կու թյուն4: Պե տու թյան՝ իբրև
միա պե տի կամ այլ կա ռա վա րիչ նե րի ան ձից
վե րա ցարկ ված ի րա վուն քի ինք նու րույն սուբ -
յեկ տի մա սին պատ կե րա ցում նե րի ա ռա ջաց -
ման հետ միա ժա մա նակ, ինչ պես նաև՝ դրա -
նում ապ րող ժո ղովր դի ամ բող ջա կա նու թյու -
նից,ինք նա վա րու թյան մեջ սկսե ցին տես նել ոչ
թե բուն պե տա կան իշ խա նու թյու նը, այլ՝ դրա
ա ռանձ նա հա տուկ հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք
կապ ված են իշ խա նու թյուն կրո ղի կեր պա րի
հետ:

Վեր լու ծե լով պե տա կան ինք նա վա րու թյան
մա սին ձևա վոր ված պատ կե րա ցում նե րը ու այդ
հաս կա ցու թյան վե րա բեր յալ տար բեր պե տաի -
րա վա կան դպրոց նե րի կող մից մշակ ված սահ -
մա նում նե րը5, չի կա րե լի ան տե սել այն գա ղա -
փա րը, որ պե տա կան ինք նա վա րու թյան ընդ -
հա նուր ի մաստն ու բո վան դա կու թյու նը գե րակշ -
ռող մե ծա մաս նու թյան դեպ քե րում, չնա յած տվյալ
հար ցում նշա նա վոր տա րըն թեր ցում նե րի, մի
կող մից, վեր ջին հաշ վով հան գեց վում են երկ րի
ներ սում պե տա կան իշ խա նու թյան գե րա կա յու -
թյա նը՝ դրա սահ ման նե րում գո յու թյուն ու նե ցող
մնա ցած բո լոր սո ցիա լա կան իշ խա նու թյուն նե -
րի նկատ մամբ, քա ղա քա ցի նե րի տար բեր միա -
վո րում նե րի նկատ մամբ, ինչ պես նաև՝ բուն քա -
ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ, իսկ մյուս կող մից՝
նույ նաց վում են երկ րից դուրս պե տա կան իշ -
խա նու թյան ան կա խու թյան հետ՝ այլ ինք նա -

վար պե տա կան իշ խա նու թյուն նե րի հետ հա -
րա բե րու թյուն նե րում: Ընդ ո րում պե տա կան իշ -
խա նու թյան՝ իբրև սո ցիա լա կան իշ խա նու թյան
տա րա տե սակ նե րից մե կի գե րա կա յու թյան ա -
սե լով, հաս կաց վում է այն պի սի իշ խա նու թյուն,
որն ա նա ռար կե լի ա ռաջ նա հեր թու թյուն ու նի
հա սա րա կու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե ցող սո -
ցիա լա կան իշ խա նու թյուն նե րի նկատ մամբ: Գե -
րա գույն իշ խա նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը, ընդգ -
ծում էր Գ. Գրո ցին, չեն են թարկ վում ոչ մի այլ
իշ խա նու թյան «և չեն կա րող չե ղարկ վել օ տար
իշ խա նու թյան կող մից՝ դրա հա յե ցո ղու թյամբ»6:
Գե րա գույն իշ խա նու թյան «ընդ հա նուր կրո ղը»
պե տու թյունն է, իսկ «բուն ի մաս տով իշ խա նու -
թյան կրո ղը»՝ «կամ մի ան ձը, կամ մի քա նի
ան ձինք՝ այս կամ այն ժո ղովր դի օ րենք նե րին
կամ շա հե րին հա մա պա տաս խան»7:

Պե տու թյան ան կա խու թյու նը մեկ նա բան -
վում է իբրև դրա ամ բող ջա կան ինք նու րույ նու -
թյուն՝ իր ոչ միայն ներ քին, այլև՝ ար տա քին
խնդիր նե րի լուծ ման, ար տա քին քա ղա քա կա -
նու թյան ձևա վոր ման ու ի րա կա նաց ման գոր -
ծում և ի րա վա հա վա սար է այլ ինք նա վար պե -
տու թյուն նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի սահ -
ման ման մեջ: Պե տա կան ինք նա վա րու թյու նը
դա կա րո ղու թյուն է «ի րա վա բա նո րեն չկապ -
ված պե տա կան իշ խա նու թյան ար տա քին ու ժե -
րի հետ՝ բա ցա ռիկ ին քո րոշ մա նը, ուս տի և ինք -
նա սահ մա նա փակ մա նը ի րա վա կար գի սահ ման -
ման ճա նա պար հով, ո րի հի ման վրա պե տու -
թյան գոր ծու նեու թյու նը միայն ձեռք է բե րում ի -
րա վա կան բնու թագ րին պատ շաճ բնույթ»8:

Հար ջորդ հատ կա նի շը դա բնակ չու թյունն
է: Այս հատ կա նի շը հիմ նա կան կամ երկ րոր դա -
կան հա մա րե լու վե րա բեր յալ հե տա զո տող նե րի
մո տե ցում ներ կիս վում են: Վ. Ե. Չիր կի նի մո -
տեց ման հա մա ձայն «ա ռան ձին հե ղի նակ ներ,
ով քեր պնդում են, որ բնակ չու թյու նը պետք է
դի տարկ վի իբրև պե տու թյան սահ մա նող, ինք -
նու րույն հատ կա նիշ9, հան դի սա նում է չհիմ նա -
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3 Տե՛ս Эблеев Б. С. Диалектика индувидуального и колективного в организации социума и ее отражение в Конституции
(К методологии исследования) // Гос. И право. 2004. N 2. Էջ 11:

4 Տե՛ս Boden J. Ouvres Philosophiques /Ed. P. Messnard. Paris, 1951; Boden J. Les six livres de la republique. Paris, 1986:
5 Տե՛ս Щевцов В.С Национальный суверенитет. Проблемы теории и методологи. М., 1948.
6 Տե՛ս Гроций Г. О праве войны и мира //История политических и правовых учений. Христоматия /Сост. В. Ячевский.

Воронеж, 2000: էջ 345:
7 Նույն տեղում, էջ 345:
8 Еллинек Г. Նշված աշխ. Էջ 352:
9 Տե՛ս Чиркин В. Е. Современное государство. М., 2001: էջ 93:



վոր ված, քա նի որ տվյալ դեպ քում փաս տա -
ցիո րեն հա վա սար վում են պե տու թյունն ու քա -
ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյու նը ի րա վա սաու -
թյուն նե րի շրջա նա կով10: Պե տու թյան հաս կա -
ցու թյան մեջ այն պի սի հատ կա նի շի նե րառ ման
ա վան դույ թը, ինչ պի սին է բնակ չու թյու նը, կապ -
ված է մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ուս մուն քի ու ո -
րո շա կի մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի հետ:
Մաս նա վո րա պես, 1993թ.-ի պե տու թյուն նե րի ի -
րա վունք նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի մա -
սին Մի ջա մե րիկ յան հա մա ձայ նագ րի 1-ին հոդ -
վա ծը պա րու նա կում է «մշտա կան բնակ չու -
թյուն»11 հատ կա նի շը: Սա կայն դժվար է պատ -
կե րաց նել մի կազ մա կեր պու թյուն, որն ի րա կա -
նաց նում է իշ խա նու թյուն հա սա րա կու թյու նից
ու բնակ չու թյու նից դուրս կամ ա ռանց դրա: Ա -
յո, պե տու թյու նը՝ հա սա րա կու թյան մի մասն է և
ան բա ժա նե լի է դրա նից, սա կայն այդ մա սը
դրա հետ ամ բող ջա կան միաս նու թյուն չէ, թե -
պետ և ներ կա յաց նում է այն և գոր ծում է դրա
ա նու նից:

Բ նակ չու թյան՝ իբրև պե տու թյան հատ կա -
նի շի ըն կալ մա նը, նպաս տում է այն գա ղա փա -
րի ամ րագ րու մը, ո րը պա րու նակ վում է բազ մա -
թիվ սահ մա նադ րու թյուն նե րում: Մաս նա վո րա -
պես ՌԴ Սահ մա նադ րու թյան հոդ ված 3-րդի
հա մա ձայն իշ խա նու թյան աղբ յու րը ժո ղո վուրդն
է: Իշ խա նու թյան աղբ յու րը (ժո ղո վուր դը) և դրա
սուբ յեկ տը (պե տու թյու նը) սեր տո րեն փոխ կա -
պակց ված են, սա կայն դա հիմ քեր չի տա լիս
դրանք նույ նա կան ճա նա չե լու հա մար, քա նի
որ Սահ մա նադ րու թյան նշված հոդ վա ծում նաև
գրված է, որ ժո ղո վուրդն ի րա կա նաց նում է իր
իշ խա նու թյունն, ինչ պես ինք նու րույ նա բար, այն -
պես էլ՝ պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի
մի ջո ցով:

Ո րո շա կի փո փո խու թյուն նե րի է են թարկ -
վել պե տու թյան այն պի սի հատ կա նի շը, ինչ պի -
սին է բնակ չու թյան հետ կա պը քա ղա քա ցիու -
թյան մի ջո ցով: Ընդ ո րում միշտ չէ, որ ռա ցիո -
նալ բա ցատ րու թյան է են թարկ վում «բնակ չու -
թյուն-քա ղա քա ցիու թյուն» կա յուն կա ռույ ցը: Օրի -
նակ՝ ինչ պի սին է ոչ քա ղա քա ցիու թյան ինս տի -
տու տը Բալթ յան երկր նե րում, երբ ոչ քա ղա քա -

ցի նե րը կազ մում են բնակ չու թյան մոտ կե սը,
կամ այն ի րա վի ճակ նե րը, երբ մեկ ինք նա վար
պե տու թյա նը ձևա կա նո րեն պատ կա նող տա -
րած քում փաս տա ցիո րեն գո յու թյուն ու նի մեկ
այլ պե տու թյուն, ո րի բնակ չու թյան հիմ նա կան
մա սը հան դի սա նում է եր րորդ պե տու թյան քա -
ղա քա ցի նե րը (Աբ խա զիա, Մերձ-Դնեպր, Հա -
րա վա յին Օ սիա և այլն):

Մեր կար ծի քով պե տու թյան հաս կա ցու թյան
մեջ բնակ չու թյուն տեր մի նը չնե րա ռե լը չի բա -
ցա ռում կա պը պե տու թյան ու երկ րի բնակ չու -
թյան միջև, ո րում պե տու թյունն ի րա կա նաց -
նում է իր իշ խա նու թյու նը, և այդ կա պը կրում է
քա ղա քա կան-ի րա վա կան բնույթ և անխ զե լիո -
րեն կապ ված է քա ղա քա ցիու թյան ինս տի տու -
տի հետ: Սա կայն դրա հետ մեկ տեղ, ոչ ամ -
բողջ բնակ չու թյունն է այդ պի սի քա ղա քաի րա -
վա կան կա պի մեջ գտնվում պե տու թյան հետ,
քա նի որ երկ րի տա րած քում կա րող են ապ րել
մար դիկ, ով քեր չեն հան դի սա նում տվյալ պե -
տու թյան քա ղա քա ցի ներ: Ուս տի պե տու թյան
սահ ման ման մեջ կա րե լի է չնե րա ռել «բնակ չու -
թյուն» տեր մի նը, սա կայն այդ երևույ թը չհա մա -
րել՝ որ պես պե տու թյա նը վե րագր վող ինք նու -
րույն հատ կա նիշ՝ մեր կար ծի քով ճիշտ չէ: Ինչ -
պես վկա յում է մի ջազ գա յին փոր ձը, պե տու -
թյան կող մից ( Բալթ յան երկր ներ) իր բնակ չու -
թյան զգա լի մա սը ոչ քա ղա քա ցի նե րի կա տե -
գո րիա յին դա սե լը չի խո չըն դո տում այդ պի սի
պե տու թյան՝ հա մաշ խար հա յին ըն կե րակ ցու -
թյան լիի րավ մաս նա կից ճա նա չե լուն: 

Պե տու թյան հատ կա նիշ նե րի դի նա միկ շար -
քում ա ռան ձին տեղ է զբա ղեց նում տա րած քը: Ի
տար բե րու թյուն նա խոր դի՝ տվյալ հատ կա նիշն
էա կան է և ըն դու նե լի շատ ա վե լի մեծ թվով հե -
տա զո տող նե րի կող մից (Բա խի նի, Վ.Ե. Գու -
լիևի, Ա.Վ. Զի նովյևի, Մ.Վ. Զո լո տարևա յի, Գ.Վ.
Իգ նա տեն կո յի, Յու. Դ. Կա զանչևի, Բ.Ս. Կ րի լո -
վի, Կ.Տ. Կու րաշ վի լիի, Յու. Ի. Լեյ բո յի, Վ.Ա.
Լու կաշևա յի, Ն.Ի. Մա տու զո վի, Մ.Ա. Մո գու նո -
վա յի, Ա.Ա. Մի շի նի, Յա. Ա. Օստ րովս կու, Գ.Բ.
Ստա րու շեն կո յի, Ռ. Ա. Տուզ մու հա մե դո վի, Տ.Յա.
Հաբ րիևի, Ս.Վ. Չեռ նի չեն կո յի, Վ.Ե. Չիր կի նի,
Բ.Ս. Էբ զեևի և այ լոց): Այն միշտ առ կա է, քա նի
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10 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 94:
11 Տե՛ս Романов В. А. Проблема основных прав и обязанностей государства, международный правопорядок и

концепция мира в ХХ I в. //Правовидение. 2000: N 1: էջ 192:
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որ են թադ րում է քա ղա քա կան կազ մա կեր պու -
թյան գո յու թյու նը, ո րը վե րահս կում է սե փա կան
տա րած քա յին ո լորտն ու ցրված է դրա նում:
Տվյալ տա րած քի սահ ման նե րի վրա տա րածվում
է տվյալ պե տու թյան բա ցա ռիկ իշ խա նու թյու նը:

Գո յու թյուն ու նեն պե տա կան տա րած քի ըն -
կալ ման նկատ մամբ տար բեր մո տե ցում ներ:
Ռու սաս տան յան օ րենսդ րու թյան մեջ ար տա ցո -
լում է գտել այն տե սու թյու նը, որն այն կա պում է
դրա բնակ չու թյան ու ինք նա վա րու թյան հետ:
ՌԴ Սա հա մա նադ րու թյան հոդ ված 4-ի նոր մե -
րը պե տու թյան տա րած քը կա պում են ինք նա -
վա րու թյան հետ (մաս 1), իսկ հաշ վի առ նե լով
ժո ղովր դի՝ իբրև ինք նա վա րու թյան կրի չի մա -
սին դրույթ նե րը, ո րոնք պա րու նակ վում են Սահ -
մա նադ րու թյան մ. 1 հոդ. 3-ում՝ բնակ չու թյան
հետ: Դրա հետ մեկ տեղ մ. 2 հոդ. 4-ում ամ -
րագր ված է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան ողջ
տա րած քում Սահ մա նադ րու թյան ու դաշ նա յին
օ րենք նե րի գե րա կա յու թյան մա սին դրույ թը,
իսկ այդ հոդ վա ծի մ. 3-ում ամ րագր ված է, որ
Ռու սաս տան յան պե տու թյունն ա պա հո վում է իր
տա րած քի ամ բող ջա կա նու թյունն ու ան ձեռնմ -
խե լիու թյու նը: Դա հան դի սա նում է այն պե տու -
թյան ազ դե ցու թյան արդ յուն քը, ո րը պե տու -
թյան տա րած քը կա պում է դրա բա ցա ռիկ ի րա -
վա սու թյան հետ12:

«Պե տու թյան տա րածք» հաս կա ցու թյու նը
սահ մա նե լու ժա մա նակ հար կա վոր է ի նկա տի
ու նե նալ այն դրույթ նե րը, ո րոնք ան մի ջա կա նո -
րեն վե րա բեր վում են ոչ միայն տա րած քա յին
ինք նա վա րու թյան նոր մա տիվ ամ րապնդ ման ու
տա րա ծու թյան մեջ նոր մա տիվ-ի րա վա կան ակ -
տե րի գոր ծո ղու թյա նը, այլև՝ պե տա կան իշ խա -
նու թյան սահ մա նադ րա կան կա ռույ ցին: Հաշ վի
առ նե լով ձևա կան ի րա վա բա նա կան ու հա սա -
րա կա գի տա կան կող մե րը՝ պե տու թյան տա րած -
քը հար կա վոր է սահ մա նել իբրև պե տա կան իշ -
խա նու թյան միաս նու թյան ու բա ժան ման տա -
րա ծա կան ո լորտ, պե տա կան մար մին նե րի ու
պե տաիշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րի ցրվա -
ծու թյուն, ո րոնք ձևա վո րում են պե տու թյան ներ -
քին ի րա վա սու թյու նը:

Այս պի սով, կա րե լի է ա ռանձ նաց նել պե -
տու թյան հետևյալ հատ կա նիշ նե րը՝

1. պե տու թյու նը՝ ա պա ղա քա կան-ի րա վա -
կան կազ մա կեր պու թյուն է, որն ի րա կա նաց -
նում է հա սա րա կու թյան կա ռա վա րու մը.

2. պե տու թյու նը՝ դա մի կազ մա կեր պու թյուն
է, ո րը հա սա րա կու թյու նը կա ռա վա րե լու հա -
մար օգ տա գոր ծում է հրա պա րա կա յին իշ խա -
նու թյուն, ո րը տա րած վում է ողջ հա սա րա կու -
թյան ու դրա նում գոր ծող բո լոր կազ մա կեր պու -
թյուն նե րի վրա, ինչն այդ հա սա րա կա կան իշ -
խա նու թյա նը հա ղոր դում է քա ղա քա կան բնույթ.

3. պե տու թյու նը տա րած քա յին կազ մա կեր -
պու թյուն է, ին չը դրսևո րում է նրա նում, որ պե -
տու թյան իշ խա նու թյան տակ են ընկ նում դրա
տա րած քում գտնվող բո լոր ան ձինք ու կազ մա -
կեր պու թյուն նե րը, ինչ պես նաև՝ նրա նում, որ
այդ իշ խա նու թյու նը ցրված է ո րո շա կի տա րած -
քում.

4. պե տու թյու նը՝ ինք նա վար, ինք նու րույն
կազ մա կեր պու թյուն՝ երկ րի ներ սում ու մի ջազ -
գա յին ի րա վուն քի ու պայ մա նագ րե րի հա մընդ -
հա նուր ճա նաչ ված սկզբունք նե րի ու նոր մե րի
շրջա նակ նե րում, ո րոնք կնքված են այլ պե տու -
թյուն նե րի հետ.

5. պե տու թյու նը՝ ի րա վա կան կազ մա կեր -
պու թյուն է, ո րը հաս տա տում ու ա պա հո վում է
ի րա վա կար գը հա սա րա կու թյան մեջ ստեղ ծե -
լով ի րա վա կան նոր մեր՝ հա տուկ ի րա վաս տեղծ
մար մին նե րի ու դա տա րան նե րի մի ջո ցով:

Հետևա բար, կա րե լի է ձևա կեր պել հետևյալ
սահ մա նու մը. Պե տու թյու նը՝ դա հա տուկ-քա -
ղա քա կան ի րա վա կան, ինք նա վար, տա րած -
քա յին կազ մա կեր պու թյուն է, որն ի րա գոր ծում
է հրա պա րա կա յին իշ խա նու թյունն հա սա րա -
կու թյու նում՝ ներ քին և ար տա քին գոր ծա ռույթ -
նե րի ի րա կա նաց ման հա մար և ա պա հո վում է
ի րա վա կար գը դրա նում:

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը, անհ րա ժեշտ է
նշել, որ գլո բա լի զաց ման պայ ման նե րում պե -
տու թյան հատ կա նիշ նե րը չու նեն բա ցար ձակ
բնույթ: Փոխ վել է պե տու թյան ու ան ձի միջև
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թը:Նե ղաց վում
է պե տու թյան իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն նե րի
կի րառ ման ո լոր տը, իսկ հա սա րա կու թյան մեջ
իշ խա նու թյունն այն բա ժա նում է տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի հետ: Ձևա կա - Օ
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նո րեն ու նե նա լով գե րա գույն իշ խա նու թյուն՝ պե -
տու թյու նը ստիպ ված է են թարկ վել հա մաշ խար -
հա յին ըն կե րակ ցու թյան պա հանջ նե րին, միջ -
պե տա կան միա վոր նե րի մար մին նե րի ո րո շում -
նե րին, ներ քին ու ար տա քին քա ղա քա կա նու -
թյան ի րա գործ ման ժա մա նակ հաշ վի նստել
հա սա րա կա կան կար ծի քի ու մի ջազ գա յին ըն -
կե րակ ցու թյան այլ սուբ յեկտ նե րի դիր քո րո շում -
նե րի հետ:

Ինչ պես նշում էր Ս. Սթ րեյ ջը, նոր ձևա վոր -
վող աշ խար հում «գլո բալ շու կան խալխ լում է
ինք նա վա րու թյան հիմ քե րը, նե ղաց նում ազ գա -
յին պե տու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան ո լոր տը,
հա մաշ խար հա յին շու կա նե րի ան դամ ու ժերն
այժմ ա վե լի հզոր են, քան պե տու թյուն նե րը, ո -
րոնց իբրև թե պատ կա նում է գե րա գույն քա -
ղա քա կան իշ խա նու թյու նը»13: Պե տու թյան ինք -
նա վա րու թյու նը կախ վա ծու թյան մեջ է գտնվում
հա մաշ խար հա յին ա ռաջ նորդ տե րու թյուն նե րի
գլո բա լիս տա կան ձգտում նե րից և դրանց
հետևում կանգ նած անդ րազ գա յին կոր պո րա -
ցիա նե րից, ին չը հաս տա տում են Հա րավս լա -
վիա յի, Ի րա քի, Աֆ ղանս տա նի ի րա դար ձու թյուն -
նե րը, «թավշ յա» և «գու նա վոր» հե ղա փո խու -
թյուն նե րը հետ սո ցիա լիս տա կան տա րած քում14: 

Գլո բա լի զա ցիա յի պայ ման նե րում բնակ չու -
թյան ի րա վա կան կար գա վի ճա կը բնու թագր -
վում է շար ժու նա կու թյամբ, ա րագ տեմ պե րով
տա րա ծում է գտնում երկ քա ղա քա ցիու թյան ինս -
տի տու տը:

Պե տու թյան հատ կա նիշ նե րի, մաս նա վո -
րա պես՝ տա րած քա յին հատ կա նի շի վրա նույն -
պես ազ դե ցու թյուն են գոր ծում գլո բա լի զա ցիոն
գոր ծըն թաց նե րը: Պե տա կան-ի րա վա կան ու նի -
վեր սա լի զա ցիա յի խո րաց ման ու զար գաց ման
վրա էա պես ազ դում է պե տու թյուն նե րի տա րա -
ծաշր ջա նա յին ին տեգ րու մը: Այս ա ռու մով հատ -
կան շա կան են եվ րո պա կան ին տեգր ման արդ -
յունք նե րը, մի տում ներն ու հե ռան կար նե րը15:
Գլո բա լի զա ցիա յի պայ ման նե րում «կորս վում է
ազ գա յին տա րած քի բուն հաս կա ցու թյան ի -

մաս տը, քա նի որ մի ջազ գա յին բե մի վրա գոր -
ծող վե րազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու
ֆի նան սա կան արդ յու նա բե րա կան խմբե րի հա -
մար գո յու թյուն չու նեն պե տա կան սահ ման -
ներ»16: Պե տու թյուն նե րի տա րած քի վրա ազ -
դում են նաև ներ պե տա կան գոր ծըն թաց նե րը,
օ րի նակ՝ ու նի տար պե տու թյուն նե րի վե րա փո -
խու մը դաշ նա յին պե տու թյուն նե րի ՝ օ րի նակ՝ Բել -
գիա կամ Խորհր դա յին Միու թյան, Չե խոս լո -
վա կիա յի Հա րավս լա վիա յի փլու զումն և այլն:
Պե տու թյան այն պի սի հատ կա նի շի հա րա բե -
րա կա նու թյու նը, ինչ պի սին է տա րա ծու թյու նը,
դրսևո րում է նաև նրա նում, որ պե տա կան տա -
րած քի մի մա սը կա րող է փո խանց վել մեկ այլ
պե տու թյան՝ պա տե րազմ նե րի և ռազ մա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն քում կամ մեկ պե -
տու թյան տա րած քում կա րող է գո յու թյուն ու նե -
նալ մեկ այլ պե տու թյուն և այլն:

«Պե տու թյուն» երևույ թի վեր լու ծու թյան ժա -
մա նակ հար կա վոր է հաշ վի առ նել, որ պե տու -
թյան հատ կա նիշ նե րը հան դի սա նում են երևույ -
թի սահ մա նա յին ընդ հան րաց ված մո դե լի տե -
սա կան կա ռույ ցի տար րե րը, ո րը նույ նա կան չէ
ի րա կան ի րո ղու թյա նը՝ հստակ պե տու թյա նը, և
արդ յոք ճիշտ է դրանց նկատ մամբ կի րա ռել
«պե տու թյուն» եզ րույ թը, քա նի որ պե տա կան-
ի րա վա կան ի րո ղու թյու նը շատ ա վե լի բազ մա -
շերտ է, քան տե սու թյու նը, ինչ պես նաև պե տու -
թյան հատ կա նիշ նե րի մո դելն ու նակ չէ բա ցատ -
րե լու աշ խար հի քա ղա քա կան քար տե զի վրա
գո յու թյուն ու նե ցող բազ մա թիվ երևույթ նե րը,
ինչ պի սիք են, օ րի նակ՝ չճա նաչ ված պե տու թյուն -
նե րի երևույ թը կամ այն ի րա վի ճա կը, երբ մեկ
ինք նա վար պե տու թյան ղե կա վա րը՝ Մեծ Բ րի -
տա նիա յի թա գու հին, միա ժա մա նակ հան դի -
սա նում է մեկ այլ ինք նա վար պե տու թյան՝ (Ավստ -
րա լիա, Նոր Զե լան դիա, Կա նա դա) ղե կա վա -
րը: Տե սա կան սխե մա յի մեջ չեն տե ղա վոր վում
նաև Եվ րա միու թյունն ու Ռու սաս տա նի և Բե լա -
ռու սի միու թե նա կան պե տու թյու նը: 
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Կոն սո լի դաց ված, չկոն սո լի դաց ված և կոմ -
բի նաց ված սահ մա նադ րու թյուն նե րը ու նեն տար -
բեր կա ռուց վածք: Չ կոն սո լի դաց ված (չկո դի ֆի -
կաց ված) սահ մա նադ րու թյուն նե րը, ա մե նից ա -
ռաջ, բաղ կա ցած են տար բեր հիմ նա կան օ -
րենք նե րից, իսկ վեր ջին ներս երբ մեն բա ժան -
վում են գլուխ նե րի, եր բեմն հատ ված նե րի և
բա ժին նե րի, ո րոնք ու նեն են թա վեր նագ րեր կամ
ուղ ղա կի նշվում են թվա յին հա մա րա կալ մամբ:
Հա ճախ նման հիմ նա կան օ րենք նե րը բա ժան -
վում են ան մի ջա կան հոդ ված նե րի կամ պա -
րագ րաֆ նե րի: Ա ռա վել բարդ է կոմ բի նաց ված
սահ մա նադ րու թյան կազ մու թյու նը, ո րը բաղ -
կա ցած է տար բեր բնույ թի ակ տե րից: Տվ յալ
դեպ քում բարդ է խո սել նման սահ մա նադ րու -
թյուն նե րի ներ քին կա ռուց ված քի որևէ միաս -
նու թյան վե րա բեր յալ: Անհ րա ժեշտ ար տա քին
հա մա կար գա վոր վա ծու թյամբ (հա տա պես կո -
բի նաց ված սահ մա նադ րու թյու նը) դրանք չեն
տի րա պե տում, չնա յած ներ քին կա ռուց ված քը’
սահ մա նադ րա կան կար գա վոր ման հա մար հա -
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո րո շա կի
խմբե րի ընտ րու թյու նը, սա հա նադ րա կան-ի րա -
վա կան ինս տի տուտ նե րի բո վան դա կա յին
ւիոխկպ վա ծու թյու նը առ կա է նաև տվյալ դեպ -
քե րում: Նման փոխ կապ վա ծու թյու նը, և հետևա -
բար, ար տա քին կա ռուց ված քը (սահ մա նադ րա -
կան կար գա վոր ման հա մար հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի ընտ րու թյան ո րո շա կի ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի դեպ քում) առ կա է
նաև կոմ բի նաց ված սահ մա նադ րու թյուն նե րում,
չնա յած նման կա ռուց ված քի ար տա քին կազ -
մու թյու նը խիստ տա րա տե սակ է: Այդ իսկ պատ -
ճա ռով կա րե լի է խո սել միայն կոն սո լի դաց ված
սահ մա նադ րու թյան տեքս տի ար տա քին կա -
ռուց ված քի, ար տա քին հա մա կար գի վե րա բեր -
յալ:

Ըստ ի րենց կա ռուց ված քի (տար բեր հատ -
ված նե րի տե ղա կայ ման) կոն սո լի դաց ված սահ -
մա նադ րու թյուն նե րը տար բեր են: ԱՄՆ սահ -
մա նադ րու թյունն ու նի յոթ խո շոր հոդ ված ներ,
ո րոնք բաղ կա ցած են բա ժին նե րից և այլ ա ռա -

վել փոքր հատ ված նե րից: Քա նի որ հոդ վա ծե -
րը խո շոր են, ա պա սահ մա նադ րու թյա նը հղման
ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է նշել հոդ վա ծը, բա ժի -
նը, պար բե րու թյու նը: Հե տա գա յում ըն դուն ված
սահ մա նադ րոթ յուն նե րում հաս տատ վել է ա ռա -
վել հար մար կա ռուց վածք, բա ժին ներ, գլուխ -
ներ և այլ հատ ված ներ հա վել ված են վեր նագ -
րե րով, ո րոնք բնու թագ րում են կար գա վոր ման
այս կամ այն օբ յեկտ նե րը: ճշմա րիտ է, նաև այ -
սօր են ծա գում սա հա նադ րու թյուն ներ, ո րոնք
չեն պա րու նա կում մշտա կան վեր նագ րեր: Օ րի -
նակ, Դա նիա յի 1953թ. Սահ մա նադ րու թյու նը,
նշված է միայն հատ ված նե րով (I-IX), ո րոնք բա -
ժան վում են հոդ ված նե րի («հոդ ված նե րի» ան -
վա նում ներ չկան, առ կա է միայն հա մա րա կա -
լում): Սա կայն, նման սահ մա նադ րու թյուն ներ
ներ կա յումս կի րառ վում են հազ վա դեպ: Ընդ -
հա նուր մի տում է սահ մա նադ րու թյան հատ ված -
նե րի հիմ նա կան բո վան դա կու թյան ի մաս տա -
յին բա ցատ րու թյուն նե րի գործ նա կա նի ըն դար -
ձա կու մը: Բա զա թիվ նոր սահ մա նադ րու թյուն -
նե րում ի մաս տա յին նշում նե րը տա րած վում են
հոդ ված նե րի խմբե րի կամ նույ նիսկ ա ռան ձին
հոդ ված նե րի վրա (օ րի նակ, Գեր մա նիա յի 1975թ.,
Պոր տու գա լիա յի 1976թ., Իս պա նիա յի 1978թ.
սահ մա նադ րու թյուն նե րը): Սահ մա նադ րու թյան
հստակ կա ռուց ված քը, ոչ միայն հատ ված նե րի,
այլ նաև հոդ ված նե րի հստակ նշու մը պար զեց -
նում է սահ մա նադ րու թյուն նե րի կի րա ռու թյու -
նը, հատ կա պես սո վո րա կան քա ղա քա ցի նե րի
հա մար, ո րոնց հա մար հեշտ է գտնել ի րենց հե -
տաքրք րող նյու թը ըստ հա մա պա տաս խան վեր -
նագ րե րի և են թա վեր նագ րե րի: Մյուս կող մից,
սա հա նադ րու թյան մաս նատ ման ժա մա նակ անհ -
րա ժեշտ է խու սա փել ա վե լորդ բար դե ցու մից,
մա սե րի խիստ հատ վա ծա վո րու մից, ինչն էլ կա -
րող է բար դեց նել սահ մա նադ րու թյուն նե րի կի -
րա ռու թյու նը: Շատ բարդ ար տա քին կա ռուց -
վածք ու նի, օ րի նակ, Բ րա զի լիա յի 1988թ. Սահ -
մաադ րու թյու նը, ո րը պա րու նա կում է բա ժան -
ման բազ մա թիվ աս տի ճան ներ (բա ժին ներ,
գլուխ ներ, գլուխ նե րի ներ սում հատ ված ներ,
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հոդ ված ներ, լա տի նա կան թվե րով և լա տի նա -
կան տա ռե րով գրվող պա րագ րաֆ ներ, ա րա -
բա կան թվե րով կե տեր):

Ժա մա նա կա կից սահ մա նադ րու թյուն նե րում
հոդ ված նե րը սո վո րա բար բա ժան վում են մա -
սե րի: Ա ռա վել լավ է, որ և հոդ ված նե րը, և մա -
սե րը նշված են ա րա բա կան թվե րով: Հոդ ված -
նե րը պետք է ու նե նան հա մա տա րած հա մա -
րա կա լում սկզբից մինչև վերջ, հա կա ռակ դեպ -
քում (իսկ այդ պես լի նում է, չնա յած հազ վա -
դեպ) բար դա նում է կոնկ րետ հոդ վա ծի ո րո -
նում նե րը: Եր բեմն, չնա յած շատ հազ վա դեպ,
հոդ վա ծե րի փո խա րեն առ կա են պա րագ րաֆ -
ներ (օ րի նակ Հուն գա րիա յի Սահ մա նադ րու թյու -
նը): Հա վա նա բար էա կան նշա նա կու թյուն չու -
նեն նշված սահ մա նադ րու թյան ոչ մեծ հատ -
ված նե րը որ պես հոդ ված ներ կամ որ պես պա -
րագ րաֆ ներ: Դա կախ ված է ժո ղովր դի ա վան -
դույթ նե րից, սահ մա նադ րու թյան ստեղ ծող նե րի
ընտ րու թյու նից: Սա կայն կարևոր է, որ հոդ -
ված նե րը կամ հոդ ված նե րի (պա րագ րաֆ նե րի)
խմբե րը ու նե նան ի մաս տա յին նշում: Ե թե սահ -
մա նադ րու թյու նը բա ժան ված է պա րագ րաֆ նե -
րի, դրանց ա ռա վել լավ է տալ են թա վեր նագ -
րեր (պա րագ րաֆ նե րի հատ ված նե րի կամ պար -
բե րու թյուն նե րի հե տա գա մաս նատ ման հնա -
րա վո րու թյուն նե րը պահ պան վում են):

Սահ մա նադ րու թյան ար տա քին կա ռուց -
ված քի, դրա գլուխ նե րի, հոդ ված նե րի տրա մա -
բա նա կան հա ջոր դա կա նու թյան հա մար վճռո -
րոշ նշա նա կու թյուն ու նի սահ մա նադ րու թյան
ներ քին կա ռուց ված քը՝ ա ռա վել ընդ հա նուր
դրութ նե րից ան ցու մը պա կաս ընդ հա նուր նե -
րին, սահ մա նադ րու թյան բո վան դա կու թյան,
սահ մա նադ րա կան-ի րա վա կան ինս տի տուտ նե -
րի հա ջոր դա կա նու թյան և փոխ կապ վա ծու թյան
«ընդ լայ նու մը»: Ներ քին կա ռուց ված քը իր հեր -
թին սահ ման վում է սահ մա նադ րու թյան հա յե -
ցա կար գա յին ըն կա լում նե րով: Ե թե ել նենք նեղ
մո տե ցում նե րից (սահ մա նադ րու թյու նը կար գա -
վո րում է մարդ կանց ի րա վունք նե րը և խա նու -
թյան կա ռուց ված քը, կա ռա վար ման ձևը, ընտ -
րա կան հա մա կար գը) մենք կստա նանք սահ -
մա նադ րու թյան ներ քին, իսկ հետևա բար, նաև
ար տա քին կա ռուց վածք: Ե թե կի րառ վի ա ռա -
վել լայն մո տե ցում, նե րառ վեն կար գա վոր ման
այլ ո լորտ ներ, սահ մա նադ րու թյան ներ քին և
ար տա քին կա ռուց վածք նե րը այլ կլի նեն:

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս,
որ ժա մա նա կա կից սահ մա նադ րու թյուն նե րում
կար գա վո րու մը սկսվում է հա սա րա կու թյան և
պե տու թյան հիմ քե րին (սահ մա նադ րա կան կար -
գին) նվիր ված ա ռա վել ընդ հա նուր նոր մա նե -
րից, և հազ վա դեպ՝ մար դու և քա ղա քա ցու ի -
րա վա կան կար գա վի ճա կից: Վեր ջին մո տե ցու -
մը բնո րոշ է, օ րի նակ, Նի դեռ լանդ նե րի 1983թ.
Սահ մա նադ րու թյա նը և ԳԴՀ 1949թ. Հի նա կան
օ րեն քին, սա կայն կարևոր է հի շել, որ վեր ջին
սահ մա նադ րու թյու նը գոր ծած վել է ֆա շիզ մի
ջախ ջա խու մից հե տո, երբ ան հա տի ի րա վունք -
նե րի վե րա բեր յալ հար ցը ձեռք էր բե րել ա -
ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն: Ո րոշ այլ սահ -
մա նադ րու թյուն նե րում (օ րի նակ, Ֆ րան սիա յի,
Չե խիա յի) մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վա կան
կար գա վի ճա կի կար գա վո րու մը ա ռան ձաց ված
են հա տուկ սահ մա նադ րա կան ակ տե րում
(1789թ. Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վուն քե րի
վե րա բեր յալ հռչա կա գիր, Ֆ րան սիա յի 1946թ.
Սահ մա նադ րու թյան նա խա բան, Չե խիա յի
1992թ. Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի խար տիա): Դրանք ըն դուն վել են ա -
ռա վել վաղ ժա մա նակ նե րում, քան սահ մա նադ -
րու թյան մնա ցալ տեքս տը, սա կայն ներ քին կա -
ռուց ված քը (սահ մա նադ րա կան-ի րա վա կան ինս -
տի տուտ նե րի փոխ կապ վա ծու թյու նը) առ կա է
նաև այս դեպ քում: Նման փոխ կապ վա ծու թյուն
առ կա է նաև կոմ բի նաց ված սա հա մադ րու թյան
մեջ, քա նի որ դրա դոկտ րի նալ մեկ նա բա նու -
թյուն նե րի և գործ նա կա նի ու ղիով սահ ման վող
կար գա վոր ման օբ յեկ տը (այն այն քան ակն հատ
չէ, ինչ պես կոն սո լի դաց ված սա հաա նադ րու -
թյան դեպ քում և քիչ նկա տե լի, քան չկոն սո լի -
դաց վա ծում) իր հիմ քում հան դի սա նում է ընդ -
հա նուր բո լոր սահ մա նադ րու թյուն նե րի հա մար
(ազ գա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի և այլ
պայ ման նե րի հաշ վառ մամբ): Ճշ մա րիտ է, սահ -
մա նադ րա կան նոր մե րով օբ յեկ տի «ըն դար ձակ -
ման» (այդ թվում ժա մա կագ րա յին) հա ջոր դա -
կա նու թյու նը չկոն սո լի դաց ված և հատ կա պես
կոմ բի նաց ված սահ մա նադ րու թյուն նե րի դեպ -
քում խիստ բարդ է հաս տա տել: Ինչ վե րա բեր -
վում է կոն սո լի դաց ված սահ մա նադ րու թյուն նե -
րին, սահ մա նադ րա կան զար գա ցում նե րի պրակ -
տի կա յի ընդ հան րաց ման հի ման վրա դրանց
հա մար կա րե լի է հաս տա տել ա ռա վել նպա տա -
կա հար մար ներ քին կա ռուց վածք, դրա ինս տի -
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տուտ նե րի «ընդ լայ նում», դրա հատ ված նե րի
(գլուխ նե րի, բա ժին նե րի) հա ջոր դա կա նու թյուն:

Մենք կար ծում ենք, որ ա մե նա բարդ հար -
ցե րը, ո րոնք ծա գում են տվյալ դեպ քում, դա
մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի, տնտե -
սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի և իշ խա նու թյան
կա ռու ցա կար գի վե րա բեր յալ հար ցե րի սահ մա -
նադ րու թյան մեջ կար գա վոր ման հա ջոր դա կա -
նու թյունն է: Մարդ կանց հա սա րա կա կան գի -
տակ ցու թյան մեջ ա ռա վել հաս տատ վել է նրա
վե րա բեր յալ դրույթ նե րը, որ ա ռա վե լա գույն ար -
ժեք հան դի սա նում է ին քը մար դը: Դա ստա ցել
է իր ար տա ցո լու մը նաև ո րոշ սահ մա նադ րու -
թյուն նե րի նոր մե րում, այդ թվում ազ գա յին Սահ -
մա նադ րու թյան 3-րդ հոդ վա ծում:

Հատ կա պես մարդն է ձևա վո րում կո լեկ -
տիվ ներ և հա սա րա կու թյուն, ստեղ ծում պե տու -
թյուն: Ա ռանց մար դու այս ա մե նը գո յու թյուն
չէր ու նեա: Թ վում է տրա մա բա նա կան, որ սահ -
մա նադ րու թյուն նե րը սկսեն մար դու, քա ղա քա -
ցու և մար դու ի րա վունք նե րին (նկա տենք նաև,
պար տա կա նու թյուն նե րին) նվիր ված գլխից, իսկ
սահ մա նադ րու թյան տրա մա բա նա կան սխե ման
կլի նի հետևյա լը, մարդ-կո լեկ տիվ – պե տու թյուն
– հա սա րա կու թյուն: Սա կայն բա ցի ու ղիղ նե րից
գո յու թյուն ու նեն նաև հա կա դարձ կա պեր, ո -
րոնք եր բեմն ու նեն ա ռա վել մեծ նշա նա կու -
թյուն, քան ու ղիղ նե րը: Ինչ պես հայտ նի է, մար -
դու կար գա վի ճա կը, մար դու և քա ղա քա ցու ի -
րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն ներն անխ -
զե լի կապ ված են հա սա րա կու թյան և պե տու -
թյան հետ: Ա ռանց հա սա րա կու թյան, կո լեկ տի -
վի այդ ի րա վունք նե րը չեն կա րող գի տակց վել
և ի րա կա նաց վել: ժա մա նա կա կից մարդն ապ -
րում է պե տա կա նո րեն կա զա կերպ ված հա սա -
րա կու թյան, այլ մարդ կանց, կո լեկ տիվ նե րի հետ
սերտ փոխ կապ վա ծու թյան մեջ, վեր ջին նե րիս
նա պատ կա նում է ըստ տար բեր հիմ քե րի (արհ -
միու թյա նը՝ որ պես աշ խա տող, կու սակ ցու թյա -
նը’ որ պես կու սակ ցու թյան ան դամ, գոր ծա տու -
նե րի միա վոր մա նը՝ որ պես գոր ծա րար, կրո նա -
կան միա վո րում նե րին՝ որ պես հա վա տաց յալ և
այլն):

Մյուս կող մից, այն ա մե նը, ինչ կա տար վում
է հա սա րա կու թյան մեջ, պե տու թյան տար բեր
մի ջո ցա ռում նե րը վերջ նա կան արդ յուն քում նա -
խա տես ված չեն հե ռա վոր աստ ղե րի, այլ այս
կամ այլ ձևով՝ մար դու հա մար: Ա մե նի վերջ նա -

կան սպա ռո ղը (նույ նիսկ տիե զե րա կան շարժ -
ման)՝ մարդն է: Այդ իսկ պատ ճա ռով, հա վա -
նա բար, սահ մա նադ րու թյան սկզբում կարևոր
է հա կիրճ նշել մար դու որ պես բարձ րա գույն
ար ժե քի վե րա բեր յալ թե զը (ին չը կա տար վել է
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան մեջ), սա կայն սահ մա -
նադ րու թյան բա ժին նե րը անհ րա ժեշտ չէ սկսել
մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վուք նե րից: Այդ ի -
րա վունք ներն ու նեն կարևոր նշա նա կու թյուն,
սա կայն դրան ցով չի սպառ վում մար դու որ պես
բարձ րա գույն ար ժե քի բնու թագ րու թյու նը:

Ըստ մեր տե սանկ յան կա ռուց ված քի (բա -
ժին նե րի և այլն) հա ջոր դա կա նու թյու նը պետք է
հետևի դրա ար տա քին կա ռուց ված քի տրա մա -
բա նու թյա նը: Ա ռան ձաց նենք չորս գլխա վոր բա -
ղադ րիչ ներ, ո րոնց միջև փոխ կապ վա ծու թյու նը
կազ մոմ է սա հա մա նադ րու թյան հի նա կան բո -
վան դա կու թյու նը: Դա ան հատն է (նա հան դես
է գա լիս որ պես քա ղա քա ցի և որ պես մարդ),
կո լեկ տի վը, պե տու թյու նը և հա սա րա կու թյու նը:
Դրանց փոխ կապ վա ծու թյուն նե րի հա ջոր դա կա -
նու թյու նը հան դի սա նում է ոչ թե պատ մա կան
(սկզբում ծա գել է մար դը, հե տա գա յում մնա -
ցա լը), այլ տրա մա բա նա կան: Ինչ պես աս վել
է,մար դու կար գա վի ճա կը վերջ նա կան արդ յունք -
նում սահ ման վում է այն հա սա րա կու թյամբ, ո -
րում վեր ջինս ապ րում է, նրա շրջա պա տով,
իսկ ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում (պե տու -
թյան ծա գու մից հե տո) կո լեկ տի վը և պե տու -
թյու նը հան դի սա նում են հա սա րա կու թյան ան -
բա ժա նե լի բա ղադ րիչ հատ ված: Հետևա բար,
ըստ մեր կար ծի քի, սահ մա նադ րու թյան ա ռա -
ջին հատ վա ծը (նա խա բա նից հե տո, ո րում սո -
վո րա բար ար տա ցոլ վում է երկ րի հիմ նա կան
ուղ ղու թյուն նե րը, ժո ղովր դի նպա տակ նե րը)
պետք է նվիր ված լի նի հա սա րա կա կան կա -
ռուց ված քի հիմ քե րին: Դրա նում կպա րու նակ -
վեն մար դու, հա սա րա կու թյու նում կո լեկ տի վի և
պե տու թյան դե րի վե րա բեր յալ հի շա տա կում -
ներ: Աշ խար հի երկր նե րի մե ծա մաս նու թյան
սահ մա նադ րու թյան մեջ մար դու և քա ղա քա ցու
ի րա վունք նե րի (եր բեմն նրանց նաև պար տա -
կա նու թյուն նե րի) գլուխ նե րին հա ջոր դում են
հոդ ված ներ և այլն, ո րոնք ու նեն ա ռա վել ընդ -
հա նուր բնույթ: Գո յու թյուն ու նեն նաև այլ ան -
վա նում ներ «Նա խա բան»` 1997թ. բուլ ղա րա -
կան Սահ մանaդրու թյան մեջ, «ժո ղո վուրդ»`
1937թ. իռ լան դա կա նում, «Պե տա կան կա ռա -
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վար ման ձև»` 1975թ. հու նա կա նում և այլն, սա -
կայն սո վո րա բար նման գլուխ նե րում ևս  ամ -
րագր ված են հա սա րա կա կան և պե տա կան կա -
ռուց ված քի ա ռա վել ընդ հա նուր սկզբունք նե րը:
Նմա նա տիպ է նաև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան
կա ռուց ված քը, ո րը բաղ կա ցած է նա խա բա նից,
բուն բո վա նա դա կու թյու նից (15 գլուխ) և եզ րա -
փա կիչ և ան ցու մա յին դրույթ նե րից (գլուխ 16): 

Եզ րա հան գում ենք, որ Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան փո փոխ ված Սահ մա նադ րու թյան
կա ռուց ված քը իր էու թյամբ և բո վան դա կու -
թյամբ լիո վին հա մա պա տաս խա նում է ար դի
սահմ նադ րա կա նու թյան հիմ նա րար դրույթ նե -
րին ու պա հանջ նե րին:

Ու սում նա սի րե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան
նա խա բա նը, հաս կա նում ենք, որ այն կան խո -
րո շում է նրա ա ռար կա յա կան բո վան դա կու թյու -
նը: Ընդ հան րա պես, Սահ մա նադ րու թյան նա -
խա բա նում նոր մա տիվ բնույ թի և ի րա վա բա -
նա կան ու ժի առն չու թյամբ սահ մա նադ րա կան
ի րա վուն քի գի տու թյան մեջ ըն դուն ված է, որ
նա խա բա նի դրույթ նե րը ի րա վա կան նոր մեր
չեն, սա կայն նոր մա տիվ նշա նա կու թյուն ու նեն
Սահ մա նադ րու թյան մնա ցած դրույթ նե րի մեկ -
նա բան ման և կի րառ ման հա մար1:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա -
նադ րու թյան նա խա բա նում ամ րագր ված են հա -
յոց պե տա կա նու թյան հա ջոր դա կա նու թյու նը և
հիմ նա րար սկզբունք նե րը, ազ գա յին և հա մազ -
գա յին նպա տակ նե րը, ազ գա յին և հա մազ գա -
յին ար ժեք նե րի նկատ մա մաբ հայ ժո ղովր դի
ընդգծ ված հա վա տար մու թյու նը:

Ժա մա նա կա կից սահ մա նադ րու թյան և ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյան ա ռա ջին գլու խը նվիր ված
է սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք նե րին, ո -
րում ամ րագր ված են պե տա կան և հա սա րա -
կա կան կյան քի կա նո նա կարգ ման հիմ նա րար,
ե լա կե տա յին դրույթ նե րը և սկզ բունք նե րը: Մաս -
նա վո րա պես, ամ րագր ված է հա յոց պե տա կա -
նու թյան ժո ղովր դա վա րա կան, սո ցիա լա կան և
ի րա վա կան բնույ թը, ժո ղո վուր դը որ պես իշ խա -
նու թյան աղբ յուր, մար դը որ պես բարձ րա գույն
ար ժեք և նրա ա նօ տա րե լի ար ժա նա պատ վու -
թյու նը, իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն -
քը, ի րա վա կան նոր մե րի աս տի ճա նա կար գու -
թյու նը, օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քը, ընտ րա -

կան ի րա վուն քի սկզբունք նե րը, գա ղա փա րա -
կան բազ մա կար ծու թյու նը և բազ մա կու սակ ցա -
կան հա մա կար գը, պե տա կան ինք նա կա ռա -
վար ման և սե փա կա նու թյան ե րաշ խա վո րու մը,
պե տա կան լե զուն և խորհր դա նիշ նե րը և հա -
րա կից այլ հար ցե րը:

ՀՀ սահ մա նադ րու թյան մյուս գլուխ նե րը
(մինչև 15-րդ գ լու խը) կար գա վո րում են պե տա -
կան իշ խա նու թյան և կա ռա վար ման մար մին -
նե րի հա մա կար գը, գոր ծա ռու թա յին լիա զո րու -
թյուն նե րը:

Սահ մա նադ րու թյան 15-րդ հոդ վա ծը նվիր -
ված է սահ մա նադ րու թյան ըն դուն մա նը, փո -
փոխ ման կար գին, հան րաք վեին, իսկ 16-րդ
հոդ վա ծը՝ պա րու նա կում է եզ րա փա կիչ և ան -
ցու մա յին դրույթ ներ:

Կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րի արդ -
յուն քում կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ժա մա նա -
կա կից սահ մա նադ րու թյուն նե րում պե տա կան
մար մին նե րին նվիր ված հատ վածն ա ռա վել ծա -
վա լուն է: Նախ կի նում, երբ գե րա կա յում էր սահ -
մա նադ րա կան կար գա վոր ման նկատ մամբ նեղ
մո տե ցու մը (պե տա կան իշ խա նու թյուն և ան -
հա տի ի րա վունք ներ), սահ մա նադ րու թյան նման
կա ռուց ված քը հաս կա նա լի էր: Ժա մա նա կա կից
պայ ման նե րում, երբ գե րա կա յում է սահ մա նադ -
րու թյան բո վան դա կու թյան նկատ մամբ այլ մո -
տե ցում, այս հատ վա ծը այդ քան ման րա մասն
դարձ նել նպա տա կա հար մար չէ: Խորհր դա րա -
նին, պե տու թյան ղե կա վա րին, կա ռա վա րու թյա -
նը վե րա բեր վող ո րոշ գոր ծըն թա ցա յին դրույթ -
ներ բնակ չու թյան լայն զանգ ված նե րի հա մար
չեն հան դի սա նում ա ռանձ նա հա տուկ կարևոր,
դրանք քիչ են շո շա փում վեր ջին նե րիս հե -
տաքրք րու թյուն նե րը: Նրանց հա մար ա ռա վել
կարևոր են դրույթ նե րը, ո րոնք վե րա բեր վում
են ոչ թե պե տա կան մար մին նե րի կա ռուց վածք -
նե րին, դրանց գոր ծու նեու թյան կար գին, այլ
մար դու, կո լեկ տի վի, պե տու թյան, հա սա րա կու -
թյան փոխ կապ վա ծու թյուն նե րը, մար դու դե րը,
հա սա րա կա կան կա ռուց ված քի, պե տու թյան դե -
րի սկզբուն քա յին հար ցե րի լու ծում նե րը սահ -
մա նադ րա կան մա կար դա կի կար գա վո րում նե -
րին: Կար ծում ենք, որ սո ցիա լա կան հա մա գոր -
ծակ ցու թյան, աշ խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն -
նե րի, բաշխ ման (այդ թվում աշ խա տա վար ձի
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հար ցե րը), հար կատ վու թյան, սե փա կա նու թյան,
զին ված ու ժե րի կազ մա կերպ ման, ի րա վա կար -
գի սկզբունք նե րը ա ռա վել կարևոր են սո վո րա -
կան քա ղա քա ցու հա մար, քան խորհր դա րա նի
գոր ծու նեու թյան ի րա վա կար գը կամ նա խա գա -
հի պաշ տո նա վա րու թյան ժամ կետ նե րը և այլն:
Նախ կի նում, երբ ձևա վոր վող խորհր դա րան -
նե րը պայ քա րում էին թա գա վո րա կան միա հե -
ծան իշ խա նու թյան դեմ, երբ ակ տիվ պատ գա -
մա վոր նե րին թա գա վո րա կան պա հա կա խումբն
ուղ ղում էր բան տեր ա նո րոշ ժա մա նակ նե րով,
իսկ խորհր դա րա նը լու ծա րե լը, սահ մա նադ րու -
թյու նում տար բեր ժամ կետ նե րի և գոր ծըն թաց -
նե րի ման րա մասն կար գա վո րում ներն ու նեին
սկզբուն քա յին նշա նա կու թյուն՝ հան դի սա նա լով
ո րո շա կի ե րաշ խիք խորհր դա րան նե րի և ազ -
գա յին ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար: Սահ մա -
նադ րու թյան բո վան դա կու թյան հա մար ա ռաջ -
նա յին նշա նա կու թյուն ու նեն հատ կա պես նոր

հա յե ցա կար գի խնդիր նե րը ինչ պի սիք են՝ ա մե -
նից ա ռաջ որ պես մար դու, կո լեկ տի վի, պե տու -
թյան և հա սա րա կու թյան փոխ կապ վա ծու թյու -
նը հաս տա տող, տնտե սա կան, սո ցիա լա կան,
քա ղա քա կան և հոգևոր գո յու թյան հիմ նա կան
հար ցե րը: Իսկ պե տու թյան այս կամ այն մար -
մին նե րի գոր ծու նեու թյան վե րա բեր յալ ման րա -
մասն հար ցե րը (այդ պի սի նոր մե րը զբա ղեց -
նում են սահ մա նադ րու թյան հիմ նա կան հատ -
վա ծը) կա րե լի է լու ծել ա ռան ձին օ րենք նե րով և
կար գա վո րում նե րով, ո րոնք ուղղ վում են ան -
ձանց հա մե մա տա կան նեղ շրջա նակ նե րի և
ան մի ջա կան հա րա բե րու թյուն չու նեն բնակ չու -
թյան ճնշող մե ծա մաս նու թյան հետ:

Ի հար կե, սահ մա նադ րու թյու նում պետք է
ամ րագր վեն միայն հիմ նա րար դրույթ ներ, ո -
րոնք ան հար ժեշ տու թյան դեպ քում կկի րառ վեն
տար բեր օ րենք նե րում և ի րա վա կան ակ տե -
րում:
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Պե տու թյու նը հան դի սա նա լով հա սա րա կու -
թյան ա մե նա կեն սու նակ ու արդ յու նա վետ կե -
ցու թյան ձևը ու նի այդ հա սա րա կու թյան կա ռա -
վար ման ի րեն բնո րոշ ձևե րը, ո րի ու սում նա սի -
րու թյան մեկ նար կը տրվել է փի լի սո փա յու թյան
կող մից և մինչև այժմ քննարկ վում է ևաև այլ գի -
տու թյուն նե րում։ Պառ լա մեն տա կան կա ռա վա -
րու մը ի րա վա գի տու թյան ու սում նա սի րու թյան
ար դիա կան թե մա նե րից է ան կախ ՀՀ ներ կա -
յիս կա ռա վար ման ձևից, քան զի պառ լա մենտ -
նե րից բա ցի չկա մեկ այլ պե տա կան մար մին,
որ տեղ կա րող են հնա րա վո րինս ներ դաշ նակ -
վել հա սա րա կու թյան տար բեր խա վե րի շա հե -
րը։ Սույն աշ խա տան քի նպա տակն է ցույց տալ
կա ռա վար ման այդ ձևի ա ռա ջաց ման պատ ճառ -
նե րը և պառ լա մեն տա կան կա ռա վա րումն ու -
սում նա սի րել որ պես գա ղա փա րա խո սու թյուն՝ մի
քա նի նշա նա կա լի օ րի նակ ներ մատ նան շե լով:

Ցան կա ցած պե տու թյու նում՝ լի նի կա պի տա -
լիս տա կան, թե սո ցիա լիս տա կան, իշ խա նու -
թյան հիմ քը կազ մող ճշմար տու թյուն նե րը չու -
նեն վեր մարդ կա յին սկիզբ, նա խախ նա մու թյան
տես քով չեն երևան գա լիս. դրանք ու նեն մարդ -
կա յին՝ բա նա կան ծա գում, ո րոնք ձևա կերպ վում
և ամ փոփ վում են գա ղա փա րա խո սու թյուն նե -
րի, ու տո պիա նե րի մի ջո ցով: Պե տու թյու նը և
հատ կա պես պե տու թյան կա ռա վար ման ձևը ևս
գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րի արդ յունք են: Բայց
ի՞նչ է գա ղա փա րա խո սու թյու նը, ինչ պե՞ս և ե՞րբ
ա ռա ջա ցան պե տու թյան կա ռա վար ման ձևի վե -
րա բեր յալ գա ղա փար նե րը մարդ կա յին հա սա -
րա կու թյան մեջ ընդ հան րա պես և պառ լա մեն -
տա կան կա ռա վար ման ձևի վե րա բեր յալ գա -
ղա փար նե րը մաս նա վո րա պես: 

«Գա ղա փա րա խո սու թյուն» եզ րույ թը գի տա -
կան ի մաս տա վո րու մը ժա մա նա կա կից քա ղա -
քա գի տու թյան մեջ լուրջ տա րա ձայ նու թյուն նե -

րի տե ղիք է տա լիս: Ներ կա ժա մա նակ նե րում
այն ստա ցել է մի շարք բնու թագ րու թյուն ներ և
օգ տա գործ վում է տար բեր սո ցիա լա կան երևույթ -
նե րի մատ նանշ ման հա մար: Օ տա րա լե զու գրա -
կա նու թյան մեջ այս եզ րույ թը հայտ նի է որ պես
«ideology» կամ «идеология»: Նմա նար տա հայ -
տու թյուն նե րը կապ ված են հու նա րեն եր կու բա -
ռե րի հետ՝ idea և logos: Դրան ցից ա ռա ջի նը՝
idea-ն, նշա նա կում է միտք, հաս կա ցու թյուն կամ
ի մաստ: Երկ րոր դը՝ logosը, ան տիկ փի լի սո փա -
յու թյան մեջ նշա նա կում էր խոսք, ար տա հայ -
տու թյուն կամ հա մընդ հա նու րօ րենք: Ժա մա նա -
կի ըն թաց քում «logos» բա ռը ձեռք բե րեց «գի -
տու թյուն» ի մաս տը և ձևա փոխ ված կեր պով «lo-
gia» հա ճախ օգ տա գործ վում էր այս կամ այն
գի տա կան ճյու ղի ան վան ման հա մար: Գա ղա -
փա րա խո սու թյու նը հա յացք նե րի, գա ղա փար -
նե րի հա մա կարգ է, որն ար տա հայ տում է մեծ
հա սա րա կա կան խմբե րի ար մա տա կան շա հե -
րը՝ ազ գե րի, դա սե րի, հա սա րա կու թյուն նե րի,
սո ցիա լա կան շար ժում նե րի: Ար տա հայ տե լով
սո ցիա լա կան շա հե րը ար ժեք նե րի, ի դեալ նե րի
և նոր մա տիվ պա հանջ նե րի տես քով, գա ղա -
փա րա խո սու թյունն ի րա կա նաց նում է տվյալ սո -
ցիա լա կան հան րույ թի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա -
մախմբ ման կարևոր գոր ծա ռույթ, խրա խու սում
է հա մե րաշ խու թյու նը և հենք է ծա ռա յում քա -
ղա քա կան ծրագ րե րի հա մար1: 

Խ. Օր տե գաի Գա սե տի դի տարկ մամբ՝
մարդ կա յին պատ մու թյան ըն թաց քը սեր տո րեն
կա պակց ված է տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում
հա վա տա լիք նե րի ազ դե ցու թյան հզո րու թյան հետ:
Ըստ նրա՝ մար դը հա մոզ մունք նե րի հա վա քա ծու
է և ա ռանց ո րո շա կի կեն սա կան կողմ նո րո շիչ -
նե րի նա չի կա րող գոր ծել, ապ րել և ընդ հան րա -
պես գո յատևել: Ըստ այդմ՝ նա գտնում է, որ
«հենց հա մոզ մունք ներն են կա ռու ցար կում մար -
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դուն, մարդն այն է, ինչ իր հա մոզ մունք նե րը»2

Իսկ մարդն էլ այն սուբ յեկտն էր, որն իր գա ղա -
փար նե րով ա րա րել է մարդ կաու թյան պատ մու -
թյան ա մե նա մեծ հա մընդ հա նուր հայտ նա գոր -
ծու թյու նը՝ պե տու թյո նը, ո րի կա տա լե գործ ման
հա մար դա րից դար խոր հել են ժա մա նա կի հզոր
փի լի սո փա նե րը՝ անդ րա դառ նա լով նաև պեու -
թյան կա ռա վար ման ձևին: Ա ներկ բա է, որ պե -
տու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման հետ միա սին ա ռա -
ջա ցան նաև պե տու թյան կա ռա վար ման ձևե րը:
Պե տու թյան ա ռա ջաց ման վե րա բեր յալ կան բազ -
մա թիվ տե սու թյուն ներ, սա կայն պե տու թյան կա -
ռա վար ման ձևի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րի
վե րա բեր յալ ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան
մեջ կոնկ րետ ու սում նա սի րու թյուն նե րը սա կավ
են: Ե թե պե տու թյու նը բնո րոշ վում է որ պես հա -
սա րա կա կան զար գաց ման արդ յունք՝ ծա գե լով
մարդ կա յին հա սա րա կու թյան հա սու նու թյան ո -
րո շա կի աս տի ճա նում, դառ նա լով այդ հա սա -
րա կու թյան հիմ նա կան կա ռա վա րող հա մա կար -
գը,3 ա պա պե տու թյան կա ռար ման ձևը կա րե լի
է բնո րո շել որ պես այդ հա մա կար գի կա ռա վար -
ման միակ մի ջոց, ո րը ի տար բե րու թյուն պե տու -
թյան ա ռա ջաց ման հա ճախ ե ղել է ոչ թէ է վո լու -
ցիոն այլ ռե վու լու ցիոյն ճա նա պար հով: Ան տիկ
շրջա նում պե տու թյան կա ռա վար ման ձևի վե -
րա բեր յալ գա ղա փար նե րը չէին ընդգր կում ա -
ռան ձին աշ խա տու թյուն նե րի մեջ, այլ նե րառ -
ված էին պե տու թյան վե րա բեր յալ գա ղա փար -
նե րի մեջ, ինչ պես օ րի նակ մ.թ.ա. 360 թ .ին ա -
րել է Պ լա տո նը: Նա իր՝ «Երկ խո սու թյուն նվիր -
ված Ի դեա լա կան Պեու թյուն» աշ խա տու թյան
մեջ ի դեա լա կան պե տու թյու նը բնու թագ րում է
որ պես գա ղա փար նե րի ի րա կա նա ցում և գա -
ղա փար նե րի աշ խար հի ա ռա վե լա գույն հնա րա -
վոր մարմ նա ցու մը Պո լի սի (պե տու թյան) հա սա -
րա կա կան քա ղա քա կան կյան քում:4 Պ լա տո -
նը,ան շուշտ, ի րա վա ցի էր, երբ գրում էր, որ աշ -
խար հը բա ցար ձակ մե կու սաց ված չէ գա ղա փար -
նե րի աշ խար հից: Ցան կա ցած մարդ ու նի իր նե -
րաշ խար հը՝ գա ղա փար նե րի վրա հիմ նա ված:

Նա ո րո նում էր այն պի սի կա ռա վար ման ձև, ո րի
նպա տա կը ոչ թե ան հա տա կան, խմբա յին, այլ
հա սա րա կա կան բո լոր ան դամ նե րի բա րե կե ցու -
թյունն է, քա նի որ աշ խար հում «ե զա կին ներ -
դաշ նակ է ընդ հան րա կա նին, տիե զե րա կա նը`
մարդ կա յի նին» Ուս տի ան հա տա կան բա րի քը չի
կա րող վերջ նան պա տակ լի նել:5 Ըստ Պ լա տո նի
ար դա րու թյու նը այն է, երբ յու րա քանչ յու րը զբաղ -
վում է իր գոր ծով, ոչ ոք չի մի ջամ տում ու րի շի
գոր ծին, բա ցի այդ ար դա րու թյու նը պա հան ջում
է հա մա պա տաս խան հիար խիկ են թա կա յու թյուն:
Ի դեա լա կան պե տու թյան մեջ Պ լա տո նը նշում է,
որ պե տու թյան մեջ կա պե տու թյուն՝ հա րուստ -
նե րի և աղ քատ նե րի, այդ եր կու սի մեջ էլ կա պե -
տու թյուն:6 Ի դեա լա կան պե տու թյու նը էու թյամբ
ա րիս տոկ րա տա կան է, ի դեա լա կան պե տու թյան
մեջ պետք է կա ռա վա րեն փի լի սո փա նե րը, ո -
րոնց 35 տա րին լրա ցել է և կա ռա վա րում են 15
տա րի:7 Ա րիս տոկ րա տա կան պե տու թյան կա -
ռուց ված քը այն է, երբ իշ խող նե րի մեջ ա ռանձ -
նաց վում են մի քա նի սը, իսկ երբ իշ խող նե րի
մեջ ա ռանձ նա նում է մե կը, ա պա այդ կա ռա վա -
րու մը դառ նում է թա գա վո րա կան: Թեոկ րա տա -
կան կա ռա վար ման հա մակր գում (այս տեղ Պ լա -
տո նը պե տու թյան կա ռա վար ման ձևը նույ նաց -
նում է պե տու թյան վար չաձևի հետ) կարևոր են
ռազ մա կան հա ջո ղու թյուն նե րը, օ լի գար խիա յում`
հարս տու թյու նը, իսկ դե մոկ րա տիա յում ա զա -
տու թյու նը և հենց դա էլ կոր ծա նում է այդ կա ռա -
վար ման հա մա կար գը: Յու րա քանչ յուր կա ռա -
վար ման ձև մա հա նում է ներ քին հա կա սու թյուն -
նե րի պատ ճա ռով, որն առ կա է սե փա կան
սկզբունք նե րում, դրա չա րա շահ ման հետևան -
քով: Դե մոկ րա տիա յի դեպ քում հա վա սա րու թյու -
նը հա վա սա րեց նում է ան հա վա սար նե րին:8 Նա
քննա դա տում է ժո ղովդ րա վա րու թյու նը և տա լիս
է դե մոկ րա տիա յին ՝ որ պես հարս տա ցած դարբ -
նի ծաղ րա կան կեր պեր, ո րը ճա ղատ է և կար -
ճա հա սակ, նոր է դուրս ե կել բան տից, լվաց վել
լո գա րա նում, նոր վե րար կու է ձեռք բե րել և
պատ րաստվւմ է ա մուս նա նալ իր տի րոջ դստեր
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հետ ՝օգտ վե լով նրա աղ քա տու թյու նից և ա նօգ -
նա կան լի նե լուց, հա ճախ հան դուգն է, խճճված
և ազ նիվ:9 Ա րի տո տե լը ևս, պե տու թյու նը հա մա -
րում էր մարդ կանց հա մա կե ցու թյան բարձ րա -
գույն ձև, իսկ լա վա գույ նը, նրա դի տու մով, պե -
տա կան կա ռա վար ման այն ձևն  է, որ տեղ ա զա -
տու թյու նը հա մա տեղ վում էր կար գին, իսկ ա -
րիու թյու նը` մշա կույ թի հետ՝ «որ տեղ բո լո րը ղե -
կա վա րում են ա մեն մե կին, իսկ ա մեն քը` բո լո -
րին»:10 Ա րիս տո տե լը «Պո լի տի կա» աշ խա տու -
թայն մեջ անդ րա դառ նում է պե տա կան կա ռա -
վար ման ձևե րի հար ցին՝ փոր ձե լով բա ցատ րել
դրանց տի պե րը, տար բե րա կիչ գծե րը: Պե տա -
կան կա ռույ ցը (politeia) ա ռաջ նա հերթ բարձ րա -
գույն իշ խա նու թյան և ընդ հան րա պես պե տա -
կան պաշ տոն նե րի կազ մա կերպ ման ո լոր տում
կա նո նա կարգն է, բարձ րա գույն իշ խա նու թյու նը
ա մե նու րեք կապ ված է պե տա կան կա ռա վար -
ման կար գի հետ (politeyma): Ա րիս տո տե լը, որ -
պես մեկ նա բա նու թյուն, բե րում է այն օ րի նակ,
որ դե մոկ րա տա կան երկր նե րում բարձ րա գույն
իշ խա նու թյու նը ժո ղովր դի ձեռ քին է, իսկ օ լի -
գար խիա յում՝ հա կա ռա կը,ուս տի պե տա կան կար -
գը մենք դրան ցում տար բեր կերպ ենք ան վա -
նում: Նույնն է նաև մնաց յա լի պա րա գա յում:
Նա հար ցէ բարձ րաց նում թե «ի՞նչ նպա տա կով է
ա ռա ջա ցել պե տու թյու նը ևոր քա՞ն տե սակ ներ ու -
նի իշ խա նու թյու նը, ո րը ղե կա վա րում է մար դուն
նրա հա սա րա կա կան կյան քում: Ինչ պես ար դեն
նշել ենք, ըստ Ա րիս տո տե լի՝ մար դը քա ղա քա -
կան էակ է, ուս տի ան գամ այն մար դիկ, ով քեր
փո խօգ նու թյան կա րիք ա մենևին չու նեն, միևնույն
է, ձգտում են հա մա տեղ կեն սա գոր ծու նեու թյան:11

Պե տու թյան ցան կա ցած ձևի դեպ քում առ -
կա է քա ղա քա ցի հաս կա ցու թյան հստակ սահ -
մա նում, հիմ քեր այս կամ այն քա ղա քա ցի նե րի
խմբին ո րո շա կի ի րա վունք ներ վե րա պա հե լու:
Քա ղա քա ցի հաս կա ցու թյան, հետևա բար նաև
պե տու թյան ձևի փո փո խու թյան հետ փո փոխ -
վում է նաև բուն պե տու թյու նը:Ա րիս տո տե լը ա -
ռանձ նաց նում է պե տու թյան կա ռա վար ման
ճիշտ և սխալ ձևեր, ճիշտ է կա ռա վար ման այն

ձևը, երբ կա ռա վա րող նե րը ի նկա տի են ու նե -
նում ընդ հա նու րի շա հը, իսկ սխա լի կա ռա վար -
ման դեպ քում՝ ի րենց մաս նա վոր շա հը: Ա մե -
նա ճիշտ կա ռա վար ման ձևը Ա րիս տո տե լը ան -
վա նում է պո լի տեա, որ տեղ իշ խում է մե ծա -
մաս նու թյու նը ի շահ ընդ հա նու րի: Մյուս կող -
մից հենց պո լի տեան հան դի սա նում է օ լի գար -
խիա յի և դե մոկ րա տիա յի խառ նուրդ:12

Ի հար կե սրանք դեռ գա ղա փար ներ էին պե -
տու թյան և կա ռա վար ման ձևի վե րա բեր յալ, իսկ
այդ գաղ փար նե րին հա մա հունչ պե տու թյուն ներ
դեռևս ձևա վոր վան սաղմ նա յաին փու լում էին:
Հե տա զո տող նե րի մեծ մա սի կար ծի քով մինչև
Ք.ա ա ռա ջին հա զարմ յա կի կե սե րը Հին Հու -
նաս տա նում և Հռո մում ձևա վոր վել էին իշ խա -
նու թյան այլ, սկզբուն քո րեն նոր՝ հիմ քում ժո -
ղովր դա վա րա կան հա մա կար գեր: Ի րա կա նաց -
վեց իշ խա նու թյուն նե րի բա ժա նու մը, դրանց կա -
ռուց ված քում ա ռա ջին ան գամ ա ռանձ նաց վեց
որ պես ինք նու րույն թև օ րենս դի րի շխա նու թյու -
նը (Չորս հար յու րի խոր հուր դը՝ Սո լո նի օ րոք,
Հինգ հար յու րի խոր հուր դը Կ լիս թեն սեի օ րոք,
Սե նա տը՝ հին Հռո մում):13 Ան տիկ աշ խար հում
իշ խա նու թյան օ րենս դիր մար մին նե րի հայտն -
վե լը թե լադր ված էր հա սա րա կու թյան տնտե սա -
կան զար գաց մա մաբ ՝ար հեստ նե րի և առևտ րի
զար գաց մամբ, ին չով մե ծա մա սամբ զբաղ վում
էր հա սա րակ ժո ղո վուր դը՝ դե մո սը, իսկ տոհ միկ
ազն վա կա նու թյան ար տո նու թյուն նե րը վերջ նա -
կա նո րեն վե րա ցան Կ լիս թես նե սի բա րե փո խում -
նե րի արդ յուն քում, ին չը ա վար տին հասց րեց Ա -
թենք ըու ժեղ, ժո ղովր դա վա րա կան իշ խա նու -
թյուն նե րի բա ժան մա մաբ պե տու թյուն վե րա ծե -
լու գոր ծը, որ տեղ ա ռաջ նա յի նու թյու նը պատ կա -
նում էր ժո ղովդ րա կան ժո ղո վին:14 Սա կայն իշ -
խա նու թյուն նե րի բա ժան ման սկզբուն քը գործ -
նա կա նում ի րա գոր ծե լը դեռևս բա վա րար չէր
պառ լա մեն տա րիզ մի ծագ ման և զար գաց ման
հա մար, բայց փաս տո րեն ա ռա ջա ցան կո լե գիալ
կա ռա վար ման մարմ նի վե րա բեր յալ ամ բող ջա -
կան և տ վայլ ժա մա նակա շրջա նի հա մար բա -
վա կա նին ա ռա ջա դեմ գա ղա փար ներ: Աս տի ճա -
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նա բար Հին Հռո մի և ան տիկ Հու նաս տա նից
հե տո պառ լա մե նա տա կան կա ռա վար ման պա -
հան ջը սկսեց մե ծա նալ նաև այլ երկր նե րում:
1265 թ .ին Անգ լիա յում պե տա կան իշ խա նու թյան
հա մար մղվող սո ցիալ-քա ղա քա կան պայ քա րի
արդ յուն քում հրա վիր վեց (Սի մոն դը Մոն ֆո րը)
ա ռա ջին պառ լա մեն տը: 1689թ -ին ի րա վունք նե -
րի մա սին օ րենս գիր քը վերջ նա կա նո րեն ճա նա -
չեց պառ լա մեն տը որ պես պե տա կան իշ խա նու -
թյան պար բե րա բար հրա վիր վող մար մին: Ի րա -
վունք նե րի մա սին օ րենս գիր քը ներ կա յա ցուց չա -
կան կա ռա վար ման ե րաշ խիք ներ սահ մա նե լու
նպա տա կով ար գե լեց թա գա վո րին իր ո րո շում -
նե րով դա դա րեց նել օ րենք նե րի գոր ծո ղու թյու -
նը, օ րենսդ րու թյուինց բա ցա ռու թյուն ներ ա նել,
կա մա յակ նո րեն հար կեր սահ մա նել, ու ժով սպառ -
նալ պառ լա մեն տին, մի ջամ տել ընտ րու թյուն նե -
րին և խախ տել քննար կում նե րի ա զա տու թյու նը
պառ լա մեն տում: Պառ լա մեն տը այս ձեռք բեր մա -
նը հա սավ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան պրո -
ցես նե րի արդ յուն քում, սա կայն օ րենք նե րի մի -
ջո ցով դար ձավ պե տա կան իշ խա նու թյան մշտա -
կան մար մին՝ ի րա կա նաց նե լով պե տա կան ի -
րա վա կան քա ղա քա կա նու թյու նը:15 Ի րա վաս տեղծ
գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում պառ լա մենտ նե րը
հա սան նրան, որ քա ղա քա կա նու թյու նը սկսեց -
պայ մա նա վոր վել ի րա վուն քի հիմ նա րար
սկզբունք նե րով (օ րի նակ՝ իշ խա նու թյան բարձ -
րա գույն մար մին նե րի ընտ րո վի լի նե լու կար գը,
այլ ոչ թե ի րա վունքն էր ո րոշ վում քա ղա քա կա -
նու թյամբ: Մեր կար ծի քով հենց քա ղա քա կա նու -
թյան և ի րա վուն քի հա րա բե րակ ցու թյամբ, նրանց
ա ռաջ նա յին կամ երկ րո դա յին լի նե լով էլ ո րոշ -
վում է տվյալ պե տու թյան ժո ղովր դա վար ու ի -
րա վա կան լի նե լը: Հեն ցօ րի նա կա նու թյամբ պետք
է վճռվի պե տու թյան կա ռա վար ման ձևը, այլ ոչ
թե պե տու թյան կա ռա վար ման ձևից բխի օ րի -
նա կա նու թյու նը: Բուր ժուա կան հե ղա փո խու թյուն -
նե րի, դրանց գա ղա փա րա կան հայ րե րի (Թ.
Հոբս, Ջ. Լոք, Շ. Մոն տեսք յո, Ժ, Ռու սո) շնոր -
հիվ ի րա վաս տեղ ծու թյու նը դար ձավ պե տու թյան
կարևո րա գույն ֆունկ ցիա նե րից մե կը, իսկ պառ -
լա մեն տը դար ձավ ոչ միայն սո ցիա լա կան տար -

բեր խա վե րի հաշ տեց նող մար մին, այլև հա սա -
րա կու թյան բո լոր ան դամ նե րի հա մար սկսեց
ըն դու նել վար քագ ծի հա մա պար տա դիր կա նոն -
ներ: Պառ լա մեն տա րիզ մի վե րա բեր յալ ժա մա -
նա կա կից գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի
վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս ա ռանձ նաց նել
պառ լա մեն տար զի մի հաս կա ցու թյան վե րա բեր -
յալ եր կու հիմ նա կան մո տե ցում: Ա ռա ջի նի դեպ -
քում այն դիտ վում է որ պես կա ռա վար ման ձև,
իսկ երկ րոդ դեպ քում հեն վե լով տա րա ծա քա ղա -
քա կան վեր լու ծու թյան վրա պառ լա մեն տա րիզ -
մը դի տար կում է պե տա կան իշ խա նու թյան կազ -
մա կերպ ման և գոր ծա ռույ թա յի նաց ման հա մա -
կար գի տե սանկ յու նից, ո րի բա զի սը պետք է
հան դի սա նա իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջա տու -
մը, հա սա րա կա կան բո լոր խա վե րի շա հե րի հաշ -
վի առ նե լը, բազ մա կու սակ ցա կա նու թյու նը, մար -
դու և քա ղա քա ցու ի րա վուք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի ե րաշ խա վո րու մը16:

Ինչ պես դա սա կար գե րի մի ջո ցով տե ղի ու -
նե ցավ պե տու թյան ա ռա ջա ցու մը, այն պես էլ
տե ղի ու նե ցավ պե տա կան իշ խա նու թյան բա -
ժա նու մը պե տու թյան կա ռա վար ման ձևե րի մի -
ջո ցով։ Այս տե ղից կա րե լի հան գել այն եզ րա -
կա ցու թյան, որ պե տու թյան կա ռա վա րու մը իշ -
խա նու թյան բաշխ ման ձև էր՝ դա սա կար գե րի և
դա սա կար գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով։
Պե տու թյան կա ռա վար ման ձևը ո րոշ վում է
կախ ված այն հան գա ման քից, թե հա սա րա կա -
կան-քա ցա քա կան զար գաց ման արդ յուն քում
տվյալ պե տու թյու նում իշ խա նու թյան ե կող դա -
սա կար գե րը ի՞նչ պատ մա կան ա վան դույթ ներ և
ի՞նչ հա սա րա կա կան ա ջակ ցու թյուն ու նեն։ 

Այս պես օ րի նակ, ե թե միա պե տա կան կա -
ռա վար ման ձևի պա րա գա յում միա պե տի հա -
սա րա կա կան հե նա րա նը ա ռա վե լա պես հա րուստ
ֆեո դալ ներն էին, ա պա միա պե տու թյան դեմ
ընդվ զող նե րի ու հան րա պե տա կան կա ռա վար -
ման ձևի ջա տա գող նե րի հա սա րա կա կան հե -
նա րա նը հա սա րա կու թյան չունևոր կամ մի ջին
խավն էր։ Երբ 18-19-րդ դա րե րում Արևմտ յան
եվ րո պա յում միա պե տա կան կա ռա վար ման անկ -
ման տեն դենց նկատ վեց, սկսե ցին անց նել հան -
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րա պե տա կան կա ռա վար ման ձևին, նա խա գահ -
նե րի հա սա րա կա կան հե նա րա նը տա րի նե րի
ըն թաց քում սկսվեց նման վել միա պե տի ար քու -
նի շրջա պա տին հա րիր ֆեո դալ նե րին, ո րոնց
փո խա րի նել էին հա րուստ գոր ծա րար նե րը։ 

Նա խա գա հա կան կա ռա վար ման «հայ րը»
միա պե տա կան կա ռա վա րումն է, իսկ պառ լա -
մեն տա կան կա ռա վար ման ձևը լի նե լով ա ռա -
վե լա պես միա պե տի կամ նա խա գա հի իշ խա -
նու թյու նը սահ մա նա փա կող չու նի պատ մա կան
նմա նօ րի նակ ա վան դույթ, ե րի տա սարդ է և
բնա կա նա բար հա ճախ պարտ վում է նա խա -
գա հա կան կա ռա վար ման ձևին։ Նա խա գա հա -
կան երկր նե րում պառ լա մեն տը կար ծես հան -
դես է գա լիս որ պես հա սա րակ ժո ղովր դի ներ -
կա յա ցու ցիչ իշ խա նու թյան մեջ, քա նի որ պատ -
գա մա վոր նո րի մեջ ընդգրկ վում են տե ղա կան,
հա մայն քա յին հե ղի նա կու թյուն ու ճա նա չում ու -
նե ցող գոր ծիչ ներ։ Իսկ նա խա գա հը կար ծես
ներ կա յաց նում է հա սա րա կու թյան է լի տա հան -
դի սա ցող խա վը, քան զի նա խա գա հը սո վո րա -
բար ընտր վում են տա րի նե րով հա սա րա կա -
կան-քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վող
ֆի նան սա պես ա պա հով մար դիկ։ Եվ հենց ընտ -
րու թյուն նե րի ըն թաց քում էլ տնտե սա պես իշ -
խող դա սա կար գը փոր ձում է ձեռք բե րել (կամ
պահ պա նել) նաև քա ղա քա կան իշ խա նու թյուն։ 

Թե՛ նա խա գա հա կան, թե՛ պառ լա մեն տա -
կան կա ռա վար ման ձևե րը ձգտում էին ժո ղովր -
դա վա րու թյան, ինչ պես ի րա վա ցի րո րեն նշում է
ավստ րիա ցի փի լի սո փա Դե նիս Մյու լե րը. «ներ -
կա յումս ժո ղովր դա վա րու թյու նը բնո րոշ վում է
որ պես քա ղա քա կան հա մա կարգ, որ տեղ հա -
սա րա կու թյան մի մա սը մաս նակ ցու թյուն է ու -
նե նում կա ռա վա րու թյան կող մից ի րա կա նաց -
վող պրո ցես նե րին»17: Թե՛ նա խա գա հա կան, թե՛
պառ լա մեն տա կան կա ռա վար ման ձևե րի պա -
րա գա յում էլ հիմ քում առ կա էր դա սա կար գե րի
բա խում։ Այդ դա սա կար գե րի մե կի գա ղա փա -
րա խո սու թյունն էլ մեր կար ծի քով ան վան վում է
պառ լա մեն տա րիզմ։ Պառ լա մեն տա րիզ մը լի նե -
լով (նաև նա խա գա հա կան կա ռա վար ման ձևը)
գա ղա փա րա խո սու թյուն, ի րա վա կան մտա ծե -
լա կեր պի ձև, ան հա տա կա նից վեր է ած վում
հա սա րա կա կան գա ղա փա րա խո սու թյան, սա -
կայն հա սա րա կու թյու նը եր բեք միա կերպ չի

մտա ծել, և չի կա րող մտա ծել, ին չի արդ յուն -
քում էլ մեկ այլ կա ռա վար ման ձևի, այ սինքն՝
մեկ այլ կա ռա վար ման գա ղա փա րա խո սու թյան
անց նե լը խորթ ու դժվար է լի նում։ Պե տու թյան
կա ռա վար ման գա ղա փա րա խո սու թյու նը մի ջոց
է ի րա կա նաց նե լու նաև ազ գա յին գա ղա փա րա -
խո սու թյու նը, իսկ կա ռա վար ման ձևի ընտ րու -
թյու նը կախ ված է տվյալ ժո ղովր դի պատ մա -
կան կեն սա փոր ձից և ի րա վա գի տակ ցու թյան
աս տի ճա նից։ Հան րա պե տա կան կա ռա վար ման
դեպ քում պառ լա մենտ նե րը հան դես են գա լիս
որ պես հա սա րա կու թյան հա յե լի՝ պաշտ պա նե -
լով հա սա րա կա կան տար բեր խա վե րի տա րա -
բնույթ շա հեր։ Սո վո րա բար կա ռա վար ման ձևի
փո փոխ ման պա հան ջը կամ ա ռա ջար կը գա լիս
է հա սա րա կու թյու նից, պառ լա մեն տա կան կա -
ռա վա րումն էլ հա ջոր դում է նա խա գա հա կան
կամ միա պե տա կան կա ռա վար ման ձևին դիտ -
վե լով որ պես ա ռա ջըն թաց։

Ժա մա նա կա կից պե տու թյուն նե րի պե տա -
կան իշ խա նու թյան ան բա ժան մաս են կազ մում
պառ լա մենտ նե րը, ո րոնք կազմ ված լի նե լով այս
կամ այն կու սակ ցու թյուն նե րից, ի րենց օ րենսդ -
րա կան գոր ծու նեու թյան մեջ ներ մու ծում են նաև
ի րենց ներ կու սակ ցա կան գա ղա փա րա խո սու -
թյան ազ դե ցու թյու նը, սա կայն պառ լա մեն տի գա -
ղա փա րա կան ո լոր տա յին ուղղ վա ծու թյու նը մեծ
մա սամբ մնում է ան փո փոխ։ Մեր կար ծի քով,
ներ կա յումս իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և
հա վա սա րակշռ ման սկզբուն քով կա ռա վար վող
պե տու թյուն նե րում, լի նի դա պառ լա մեն տա կան
թե նա խա գա հա կան, պառ լա մեն տա կան կա ռա -
վար ման ձևի գա ղա փա րա խո սա կան հիմ քը հան -
դի սա նում են տվյալ պառ լաա մեն տում առ կա
մշտա կան և ժա մա նա կա վոր հանձ նա ժո ղով նե -
րում նա խա ձեռն վող և ծա վալ վող քննար կում նե -
րը որևէ օ րեն քի նա խագ ծի շուրջ։ Այս պես օ րի -
նակ՝ գի տու թյան, կրթու թյան, մշա կույ թի հանձ -
նա ժո ղո վը կար ծես հան դես է գա լիս որ պես այդ
ո լորտ նե րում ե լա կե տա յին ի րա վա կան սկզբունք -
նե րը նա խան շող մար մին։ Պառ լա մեն տի մշտա -
կան հանձ նա ժո ղով նե րը ցույց են տա լիս այն ո -
լորտ նե րը, ո րոնց պե տու թյու նը ա ռաջ նա յին ու -
շադ րու թյուն է դարձ նում։ Ի հար կե, այս տեղ
չպետք է մո ռա նալ, որ կա ռա վար ման ձևը դա
իշ խա նու թյան բաշխ ման ձև էր դա սա կար գե րի
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միջև, հետևա բար պառ լա մեն տում մե ծա մաս նու -
թյուն ու նե ցող քա ղա քա կան ու ժը իր գա ղա փա -
րա կան պրիզ մա յով ևս  անց է կաց նում մշտա -
կան հանձ նա ժո ղով նե րում քննարկ վող գա ղա -
փար նե րը, իսկ գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը հան -
դես է գա լիս որ պես այդ ան մար մին գա ղա փար -
նե րը մարմ նա վո րող, ի րա գոր ծող հա մա կարգ։
Պառ լա մեն տա կան կա ռա վար ման ձևը չի կա -
րող գո յու թյուն ու նե նալ ա ռանց գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյան, իսկ ա ռանց պառ լա մեն տի պե տա -
կան կա ռա վա րում ի րա կա նաց նե լը ժա մա նա -
կա կից աշ խար հում ստա նում է հա կա ժո ղովր -
դա վա րա կան ո րա կա վո րում։

Այս պի սով՝ պառ լա մեն տա կան կա ռա վար -
ման գա ղա փա րա կան հիմ քը այն պայ ման ներն
ու պատ ճառ ներն են, ո րոնց հի ման վրա ա ռա -
ջա ցել է կա ռա վար ման այդ ձևը։ Այն ծա գել է
դիա լեկ տի կա կան մո տիվ նե րով՝ պայ քա րե լով
մեկ այլ կա ռա վար ման ձևի դեմ, ո րի արդ յուն -
քում ակ նա ռու է դար ձել պառ լա մեն տա կան կա -
ռա վար ման ձևի ա ռա վե լու թյուն ներն ու թե րու -
թյուն նե րը։ Այս տե ղից կա րե լի ա նել այն դա տո -
ղու թյու նը, որ կա ռա վար ման այս ձևի գա ղա -
փա րա խոսթ յան հաս կա ցու թյու նը հա վերժ չէ,
են թա կա է հաս տատ ման և մերժ ման, սա կայն
կան ար դեն իսկ տե ղի ու նե ցած պատ մաի րա -
վա կան ի րա դար ձու թյուն ներ, ո րոնց հի ման վրա
էլ կա տա րել ենք սույն աշ խա տան քում առ կա
մտա հան գում նե րը։ Ո րոն ցից են՝ ա) պառ լա -
մեն տա կան կա ռա վար ման գա ղա փա րա խո սա -
կան հիմ քը իշ խող դա սա կար գի հա սա րա կա -
կան հե նա րա նի (ներ կա յումս՝ ընտ րա զանգ ված)
հա վա քա կան կար ծիքն է ի րենց պե տու թյան
կա ռա վար ման ձևի վե րա բեր յալ։ Բ) պառ լա մեն -
տի մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րը պառ լա մեն -
տա կան կա ռա վար ման ձևի գա ղա փա րա կան
հիմ քը կազ մող մար մին ներ են։

Գ) ա ռանց ի րա վաս տեղծ ֆունկ ցիա յի պառ -
լա մենտ նը չի կա րող հա մար վել իշ խա նու թյան
մյուս ճյու ղե րին զսպող և հա վա սա րակշ ռող մար -
մին, դ) քա ղա քա կան իշ խա նու թյան կող մից
պառ լա մեն տի մշտա կան և հիմ նա րար լիա զո -
րու թյուն նե րի ա նընդ հատ փո փո խու մը կհան -
գեց նի այդ ինս տի տու տի ան կա յու նու թյան, քան -
զի պառ լա մեն տա կան կա ռա վա րու մը ի րե նից
են թադ րում է պա տեհ ժա մայ նու թյուն, հաս տա -

տու նու թյուն և եր կա րատևու թյուն իր նպա տակա -
հար մա րու թյու նը ի ցույց դնե լու հա մար։ Ե) պառ -
լա մեն տա կան կա ռա վար ման ձևի անց նե լիս պե -
տու թյուն նե րը ան պայ մա նո րեն պետք է ել նեն
տվյալ պե տու թյան հա սա րա կու թյան սո ցիալ-
քա ղա քա կան, հո գե բա նա կան և մշա կու թա յին
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից: Զ) Պառ լա մեն -
տա կան կա ռա վար ման ձևի պա րա գա յում ի
տար բե րու թյուն նա խա գա հա կան կա ռա վար ման
ձևի կա նաև տեր մի նա բա նու թյան կի րառ ման և
ըն կալ ման խնդիր, քան զի մի դեպ քում կի րա -
ռում ենք իշ խա նու թյուն ի րա կա նաց նող պե տա -
կան մարմ նի ան վա նու մը մեկ այլ դեպ քում պե -
տա կան մարմ նի ղե կա վա րի ան վա նու մը՝ նա -
խա գահ - նա խա գա հա կան, բայց պառ լա մեն -
տը պառ լա մեն տա կան, երբ նա խա գա հա կան
տեր մի նը կի րա ռե լով հաս կա նում ենք մեկ պաշ -
տո նա տար անձ, իսկ պառ լա նե տա կան եզ րույ -
թը կի րա ռե լով չենք ըն կա լում միայն Ազ գա յին
ժո ղո վի նա խա գա հը կամ մի խումբ պատ գա -
մա վո րենր: Է) Պառ լա մեն տա կան կա ռա վար -
ման ձևի երկր նե րում ա վան դա բար պե տու թյան
գլուխ հա մար վում է ոչ թե պառ լա մեն տի ղե կա -
վա րը, այլ հան րա պե տու թյան նա խա գա հը, ընդ
ո րում պա ռա լա մեն տա կա կան կա ռա վար ման ձև
հռ չա կած ՀՀ դեպ քում Ազ գա յին ժո ղո վի նա -
խա գա հը նույ նիսկ չի մտնում Ազ գա յին անվ -
տան գու թյան խորհդ րի մշտա կան կազ մի մեջ18:
Ը) Պառ լա մեն տա կան և վար չա պե տա կան կա -
ռա վար ման եզ րույթ նե րի գա ղա փա րա կան նույ -
նաց ման և տար բե րակ ման խնդիրն այ սօր առ -
կա նաև զար գա ցած պառ լա մեն տա կան երկրնե -
րում, որն ու նի ա ռանձ նա կի ու սում նա սի րու թյան
և հս տա կեց ման անհ րա ժեշ տու թյուն: Թ) Ու սում -
նա սի րու թյան անհ րա ժեշ տու թյուն առ կա է նաև
պառ լա մեն տա կան կա ռա վար ման ձևի պա րա -
գա յում «կա ռա վա րում» հաս կա ցու թյան գա ղա -
փա րա կան քննարկ ման ու կի րառ ման տե սանկ -
յու նից, քան զի ըստ էու թյան կա ռավ րումն ի րա -
կանց նում է իշ խա նու թյան գոր ծա դիր թևը, իսկ
պառ լա մեն տը ոչ թե կա ռա վա րում է այլ ըն դու -
նում է այդ կա ռա վա րումն ի րա կա նաց նե լու հա -
մար հիմ նա րար նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե -
րը, այդ պի սով կար գա վո րե լով պե տա կան կա -
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Աշ խա տու թյան ու սում նա սի րու թյան ա ռար -
կան հան րա յին իշ խա նու թյան մար մին նե րի օ -
րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով պատ ճառ ված
վնա սի հա տուց ման հիմ նախն դիր ներն են, ո -
րոնք ներ կա յումս բա վա րար չա փով հե տա զոտ -
ված չեն և ան հար կի բար դու թյուն ներ են ստեղ -
ծում գի տա գործ նա կան հար թու թյամբ։ 

Պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պար տա -
վո րու թյուն նե րը դաս վում են ար տա պայ մա նագ -
րա յին պար տա վո րու թյուն նե րի շար քին, ո րոնք
ա ռա ջա նում են ոչ թե կող մե րի հա մա ձայ նու -
թյան, այլ օ րեն քի հրա մա յա կան նոր մե րով նա -
խա տես ված ի րա վա բա նա կան փաս տե րի ա ռա -
ջաց ման, մաս նա վո րա պես՝ մեկ սուբ յեկ տի կող -
մից մյու սին վնաս պատ ճա ռե լու հի ման վրա: Այդ
պար տա վո րու թյուն նե րը հիմ նա կա նում ուղղ ված
են խախտ ված ի րա վուն քի վե րա կանգն մա նը։

Ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ -
ված վնա սի հետ կապ ված պար տա վո րա կան
հա րա բե րու թյուն ներն ու նեն ո րոշ հատ կա նիշ -
ներ, ո րոնք բնո րոշ են նաև վնաս պատ ճա ռե լու
հետևան քով ա ռա ջա ցող քա ղա քա ցիա կաի րա -
վա կան հա րա բե րու թյուն նե րին:

Նախ՝ այս հա րա բե րու թյուն նե րը հաս տատում
են վնաս պատ ճա ռո ղի և վնաս կրած ան ձի միջև
ո րո շա կի ի րա վա կան կա պի առ կա յու թյու նը։ Երկ -
րորդ՝ օ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով վնաս
պատ ճա ռե լու պար տա վո րու թյու նը միշտ հիմն -
ված է մի կող մի (տու ժո ղի) պա հան ջի ի րա վուն -
քի և մյուս կող մի՝ ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն կա -
տա րե լու պար տա վո րու թյան վրա։ Եր րորդ, այդ
հա րա բե րու թյուն նե րը հա րա բե րա կան են, քա նի
որ ո րո շա կի է հա մա պա տաս խան վար քագ ծի
պար տադր ված մաս նա կից նե րի շրջա նա կը։

Վե րը նշված ընդ հա նուր հատ կա նիշ նե րի
հետ մեկ տեղ, ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ
պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման հա րա բե րու -
թյուն ներն ու նեն նաև ա ռանձ նա հատ կու թյուն -

ներ, ո րոնց հա մա լիր բա ցա հայ տումն ա ռանց -
քա յին նշա նա կու թյուն ու նի նաև միաս նա կան և
պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վուն քի ե րաշ -
խա վոր վա ծու թյամբ անհ րա ժեշտ պրակ տի կա
ձևա վո րե լու տե սանկ յու նից:

Անդ րա դառ նանք ի րա վա չափ վար չա րա -
րու թյան հետևան քով պատ ճառ ված վնա սի հա -
տուց ման ինս տի տու տի ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րին առնչ վող հիմ նա կան հար ցե րին, մաս -
նա վո րա պես՝ ո՞ր գոր ծո ղու թյուն ներն են հա -
մար վում օ րի նա կան, ի՞նչ ըն թա ցա կար գով է
հա տուց վե լու ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ
պատ ճառ ված վնա սը, ո՞վ է պար տա վոր ված լի -
նե լու հա տու ցել այն։

Նախ՝ վեր լու ծենք այն հար ցը, թե ո՞ր վնասն
է հա մար վում ի րա վա չափ կեր պով պատ ճառված։
Նկա տի ու նե նա լով, որ ի րա վա բա նա կան գի տա -
կան գրա կա նու թյու նը չի բո վան դա կում օ րի նա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րով վնաս պատ ճա ռե լու
հետևան քով պար տա վո րու թյան սահ մա նու մը,
նպա տա կա հար մար է բա ցա հայ տել և ա ռանձ -
նաց նել այդ պար տա վո րու թյուն նե րի հիմ նա կան
հատ կա նիշ նե րը: Այս բա ցը լրաց նե լու հա մար
գի տա կան   գրա կա նու թյան մեջ մշակ վում են գոր -
ծո ղու թյուն ներն օ րի նա կան դի տար կե լու չա փա -
նիշ ներ։ Այս պես, Մ.Յու. Տի խո մի րո վը նշում է, որ
գոր ծո ղու թյուն նե րի օ րի նա կա նու թյու նը կա յա նում
է հետևյալ պայ ման նե րի պահ պան ման մեջ. 

1. վտան գի տակ գտնվող օ րի նա կան ի -
րա վունք նե րի կամ շա հե րի պաշտ պա -
նու թյու նը չի կա րող ի րա կա նաց վել ա -
ռանց վնաս պատ ճա ռե լու. 

2. պաշտ պան ված ի րա վունք նե րը կամ շա -
հե րը պետք է ա վե լի նշա նա կա լի լի նեն,
քան խախտ ված նե րը. 

3. վնաս պատ ճա ռո ղը պետք է ձեռ նար կի
բո լոր մի ջոց նե րը՝ բա ցա սա կան հե տևանք -
նե րը նվա զա գույ նի հասց նե լու հա մար1: 
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1 Տե՛ս Тихомиров М.Ю. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью: практическое пособие, М., Изд. Ти-
хомирова М. Ю., 2013թ., էջեր 35-37:
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Երկ րորդ մո տեց ման հա մա ձայն՝ ի րա վա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նը դի տարկ վում է
որ պես դրա կան պար տա կա նու թյուն և հան դի -
սա նում է պե տու թյան և հա սա րա կու թյան ար -
ձա գանքն ան ձի կող մից կա տար ված սո ցիա լա -
պես օգ տա կար օ րի նա կան ա րար քին (ար ժա -
նիք նե րին)՝ ի րա վա կան խրա խուս ման տար բեր
մի ջոց ներ կի րա ռե լու տես քով։ Ա.Ս.Շևչեն կոն
գրում է, որ օ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով
վնաս պատ ճա ռե լու հետևան քով ա ռա ջա ցած
պար տա վո րու թյուն նե րը ար տա պայ մա նագ րա -
յին պար տա վո րու թյուն ներ են, կապ ված են դե -
լիկ տա յին պար տա վո րու թյուն նե րի հետ, բայց
դրանք ա ռան ձին տե սակ չեն, այլ ի րեն ցից ներ -
կա յաց նում են քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի ան -
կախ են թաինս տի տուտ։ Իր հեր թին, օ րի նա կան
ճա նա պար հով պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե -
լու պար տա վո րու թյու նը պա տաս խա նատ վու թյան
բնույթ չու նի, այլ քա ղա քա ցիա կան սուբ յեկ տիվ
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջոց է2։

Այս դիր քո րո շու մը պաշտ պա նում է նաև
Ե.Ի. Գին ցը, որն օ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե -
րով վնաս պատ ճա ռե լու հետևան քով ծա գած
հա րա բե րու թյուն նե րը դի տար կում է որ պես վնաս
պատ ճա ռե լու պար տա վո րու թյուն նե րի տե սակ,
ո րը, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, չպետք է հան -
գեց նի քա ղա քա ցիա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան: Այս են թադ րու թյու նը հիմն ված է այն մեկ -
նա կե տի վրա, որ օ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե -
րով վնաս պատ ճա ռելն օ րեն քով թույ լատր ված
է, այ սինքն՝ վնաս պատ ճա ռո ղը խախ տում է այլ
մարդ կանց սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րը, բայց չի
խախ տում օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի նոր մը։ Հետևա -
պես, օ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով պատ -
ճառ ված վնա սը հա տու ցե լու պար տա վո րու թյու -
նը կհան դի սա նա քա ղա քա ցիա կան սուբ յեկ տիվ
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մի ջոց3:

Յու.Կ. Տոլս տո յը, բնո րո շե լով օ րի նա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րով վնաս պատ ճա ռե լուց բխող
պար տա վո րու թյուն նե րի ի րա վա կան բնույ թը,
եզ րա կաց նում է, որ օ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն -

նե րով պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե լու պար -
տա վո րու թյու նը ոչ թե քա ղա քա ցիա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան, այլ սո ցիա լա կան պաշտ -
պա նու թյան մի ջոց է: Նշ ված եզ րա հան գու մը
բա ցատր վում է նրա նով, որ քա ղա քա ցիաի րա -
վա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը, ինչ պես ցան -
կա ցած ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյուն,
կա տա րում է պատ ժիչ դեր՝ ա ռա ջաց նե լով ո րո -
շա կի դժվա րու թյուն ներ, լրա ցու ցիչ բեռ, իսկ սո -
ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րը հան -
դես են գա լիս որ պես փոխ հա տուց ման և վե -
րա կանգ նո ղա կան բնույ թի պաշտ պա նա կան ի -
րա վա հա րա բե րու թյուն ներ4։

Նշ ված տե սա կետ նե րի հա մադր ման արդ -
յուն քում ա ռա ջա նում է հետևյալ հար ցը. հնա -
րա վո՞ր է սուբ յեկ տիվ ի րա վունք խախ տել՝ ա -
ռանց օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի խախտ ման։ Այս
հար ցի հետ կապ ված գի տա կան   դոկտ րի նում
առ կա են մի քա նի դիր քո րո շում ներ:

Մի շարք հե ղի նակ ներ կար ծիք են հայտ -
նում, որ օ րեն քով չնա խա տես ված սուբ յեկ տիվ
ի րա վուն քի խախտ ման դեպ քում պետք է խո -
սել ա րար քի օ րի նա կա նու թյան մա սին, հա մա -
պա տաս խա նա բար, օ րեն քով ամ րագր ված սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քի խախտ ման դեպ քում պետք
է խո սել ա նօ րի նա կա նու թյան մա սին: Ցան կա -
ցած քա ղա քա ցիա կան ի րա վա խախ տում կա -
րե լի է բնո րո շել որ պես «ի րա վա կան նոր մի
խախ տում», քա նի որ.

1. օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի նոր մով ամ րա -
գրված ի րա վա կան ար գել քի խախ տու -
մը «ի րա վա կան նոր մի խախ տում է». 

2. սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի նոր մե րով ամ -
րագր ված ի րա վա սու ան ձի հնա րա վո -
րու թյուն նե րի ծա վա լի խախ տու մը («սուբ -
յեկ տիվ քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի
խախ տում») նույն պես ի րա վա կան նոր -
մի խախ տում է, քա նի որ դա ի րա վա -
կան նորմ է, ո րը նա խա տե սում է ի րա -
վա սու ան ձի հնա րա վո րու թյուն նե րի ծա -
վա լը5:
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2 Տե՛ս Шевченко А.С. Возмещение вреда, причиненного правомерным поведением, Владивосток, Изд-во Дальневост.
ун-та, 1989թ. էջ 99:

3 Տե՛ս Гинц Е.М., Деликтные обязательства вследствие правомерного причинения вреда: общее и особенное,
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. Нижний Новгород, 2013թ., N 22,
էջեր 3-4:

4 Տե՛ս Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Гражданское право: учебник 4-е изд., СПб.: Изд-во Проспект, 2004г., էջ 13:
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Ըստ Մ.Մ. Ա գար կո վի՝ ա պօ րի նի ա րար քը
միշտ օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի խախ տում է։ Օբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քի խախ տու մը, ո րը վնաս է
պատ ճա ռել մե կին, կա րող է ա ռա ջաց նել այդ
վնա սը հա տու ցե լու պար տա վո րու թյուն, ե թե
միևնույն ժա մա նակ խախտ վում է տու ժո ղի սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քը կամ վնաս է պատ ճառ վում
այն շա հե րին, ո րոնց ուղղ ված է խախտ ված
նոր մը6։ Այ սինքն՝ հե ղի նա կի դիր քո րո շու մը հան -
գում է նրան, որ գոր ծո ղու թյունն ա նօ րի նա կան
ճա նա չե լու հա մար միշտ անհ րա ժեշտ է խախ -
տել օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի նոր մը, և դա իր հեր -
թին կհան գեց նի կոնկ րետ ան ձի սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քի խախտ ման։

Է.Ա. Ֆ լեյ շի ցը նշել է. «Ցան կա ցած ա րար -
քի ա նօ րի նա կա նու թյու նը կա յա նում է նրա նում,
որ այն հա կա սում է ի րա վուն քին՝ բա ռի օբ յեկ -
տիվ ի մաս տով», հե տա գա յում հստա կեց նե լով.
«…հա կա սե լով օբ յեկ տիվ ի մաս տով ի րա վուն -
քին՝ այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը խախ տում են նաև
այն ան ձի ի րա վունք նե րը, ում պատ ճառ վում է
վնա սը»7: Իսկ Վ.Ա.Բե լո վը նշում է, որ «օ րեն -
քով պատ ճառ ված վնաս» հաս կա ցու թյու նը շատ
նեղ է և նե րա ռում է միայն օբ յեկ տիվ ի րա վուն -
քի նոր մի ուղ ղա կի թույլտ վու թյամբ պատ ճառ -
ված վնա սը8: 

Հա կա ռակ տե սա կետ ու նի Ա.Դ. Վլա սո -
վան, ով խո սում է այն մա սին, որ օբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քի նոր մե րը չխախ տող, սա կայն այլ ան -
ձանց սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րը խախ տող ա -
րարք նե րով պատ ճա ռած վնա սը չի կա րող լե -
գի տիմ հա մար վել, քա նի որ, նախ, կա այլ ան -
ձի գույ քը կամ ինք նու թյու նը վնա սե լու ընդ հա -
նուր ար գելք, և երկ րորդ՝ հնա րա վոր է օ րեն քով
չնա խա տես ված քա ղա քա ցիա կան սուբ յեկ տիվ
ի րա վունք նե րի խախ տում9։

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ առ -
կա տե սա կետ նե րի ու սում նա սի րու թյու նը վկա -
յում է այն մա սին, որ ի րա վա չափ գոր ծո ղու -
թյուն նե րով պատ ճառ ված վնա սի ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րը բա ցա հայ տե լիս՝ հե ղի նակ -

նե րի մե ծա մաս նու թյունն օգ տա գոր ծում են «ի -
րա վուն քի խախ տում» եզ րույ թը: Ի րա վա բա նա -
կան գրա կա նու թյան և օ րենսդ րու թյան մեջ, ինչ -
պես նաև մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան
դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րում օգ տա գործ -
վում են տար բեր եզ րույթ ներ՝ «ի րա վուն քի սահ -
մա նա փա կում», «ի րա վուն քի նկատ մամբ մի -
ջամ տու թյուն» և «ի րա վուն քի խախ տում»: 

Ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը կա րող է
լի նել ի րա վա չափ, հե տապն դել օ րեն քով նա -
խա տես ված նպա տակ, լի նել ի րա վուն քը սահ -
մա նա փակ ված ան ձի ոչ ի րա վա չափ վար քագ -
ծի հետևանք, հան դի սա նալ պե տա կան հար -
կադ րան քի մի ջոց և այլն: «Խախ տում» եզ րույ -
թը միշտ ու ղեկց վում է վար քագ ծի պար տա դիր
կա նոն նե րը չպահ պա նե լու հետ, այլ խոս քե րով
ա սած, օ րենսդ րա կան պա հանջ նե րի խախտ -
ման հետ: Ուս տի ի րա վուն քի խախ տու մը կա -
րե լի է բնո րո շել որ պես օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի
նոր մի պա հանջ նե րի խախ տում, ո րը հան գեց -
րել է ան ձի սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի սահ մա -
նա փակ մա նը: Նշ ված եզ րա հան գու մը բխում է
այն ի րո ղու թյու նից, որ ժո ղովր դա վա րա կան հա -
սա րա կու թյու նում ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու -
մը կա րող է հե տապն դել ի րա վա չափ նպա տակ,
լի նել պի տա նի և անհ րա ժեշտ՝ հե տապնդ վող
նպա տա կին հաս նե լու հա մար: Օ րի նակ, վար -
չա կան ի րա վա խախ տում թույլ տված ան ձի
նկատ մամբ վար չա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան մի ջո ցի կի րա ռու մը (տու գան քի նշա նա -
կու մը) կա րող է մի ջամ տել սե փա կա նու թյան ի -
րա վուն քին, այ սինքն՝ օ րեն քով սահ ման ված
կար գով մի ջամ տել ան ձի գույ քա յին ի րա վունք -
նե րին, սա կա յան այն հե տապն դում է հե տա -
գա յում ի րա վա խախ տում նե րը կան խե լու ի րա -
վա չափ նպա տակ, և վար չա կան մարմ նի այդ -
պի սի լիազ րու թյուն նե րը սահ ման ված են օ րեն -
քով: Ակն հայտ է, որ նշված դեպ քում թեև առ -
կա է ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում, ո րի
հետևան քով ան ձը կա րող է վնաս ներ կրել, սա -
կայն խոսք չի կա րող լի նել օ րի նա կան ու ժի մեջ
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մտած դա տա կան ակ տով ան ձի ի րա վուն քի
խախտ ման մա սին, քա նի դեռ սահ ման ված
կար գով չի հաս տատ վել այդ ակ տի՝ օ րեն քի
պա հանջ նե րի խախտ մամբ ըն դուն ված լի նե լու
հան գա ման քը: Այս պի սով, ի րա վա չափ գոր ծո -
ղու թյուն նե րի հետևան քով ի րա վուն քի նկատ -
մամբ մի ջամ տու թյու նը կամ ի րա վուն քի սահ -
մա նա փա կու մը չի կա րող դիտ վել ի րա վուն քի
խախ տում, ե թե այն չի հա կա սում օ րենսդ րու -
թյա նը, այլ կերպ՝ միայն ի րա վա կան նոր մի
խախ տու մը կա րող է հան գեց նել ի րա վուն քի
խախտ ման, հետևա պես ի րա վա չափ գոր ծո ղու -
թյուն նե րի հետ կապ ված ա ռա վել նպա տա կա -
հար մար է ի րա վուն քի «սահ մա նա փա կում» կամ
«մի ջամ տու թյուն» եզ րույթ նե րի օգ տա գոր ծու մը:

Անդ րա դառ նա լով վար չա կան մար մին նե -
րի գոր ծու նեու թյա նը, անհ րա ժեշտ է նշել, որ
պաշ տո նա տար ան ձանց լիա զո րու թյուն նե րի ի -
րա կա նա ցու մը մտնում է նրանց ծա ռա յո ղա կան
պար տա կա նու թյուն նե րի մեջ, դրանք ոչ միայն
օ րի նա կան են, այլ նաև պար տա դիր։ Պե տա -
կան մար մին նե րի և դրանց պաշ տո նա տար ան -
ձանց ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու
լիա զո րու թյուն սահ մա նե լով՝ օ րենս դի րը հե -
տապն դում է ա ռա վել էա կան կո րուստ նե րը
կան խե լու և սո ցիա լա պես օգ տա կար հետևանք -
նե րի հաս նե լու նպա տակ, այ սինքն՝ գոր ծում է
մաս նա վոր շա հի նկատ մամբ հան րա յին շա հի
գե րա կա յու թյան սկզբուն քը: Այդ կա պակ ցու -
թյամբ Վ. Գա գե նը նշում է, որ ան հատ նե րի ի -
րա վունք նե րը պետք է զիջ վեն այն տեղ, որ տեղ
դա պա հան ջում է հան րա յին շա հը։ Միևնույն
ժա մա նակ, հան րա յին կոր պո րա ցիան, ո րը ան -
ձի ան հա տա կան   ի րա վուն քին պար տադ րում է
զո հա բե րու թյուն, որն ա ներևա կա յե լի է սո վո -
րա կան պայ ման նե րում, պետք է փոխ հա տու ցի
այն, այլ խոս քե րով՝ այն վե րա ծի պարգևի10:

Այս կա պակ ցու թյամբ անհ րա ժեշտ է նշել,
որ վար չա կան մար մին նե րի կող մից պատ ճառ -
ված վնա սի՝ ի րա վունք նե րի նկատ մամբ մի -
ջամ տու թյան ի րա վա չա փու թյան հար ցի ո րո -
շումն ի րե նից բար դու թյուն չի ներ կա յաց նում
այն դեպ քե րում, երբ վնաս պատ ճա ռող գոր ծո -
ղու թյուն նե րի վե րա բեր յալ առ կա է օ րենսդ րա -
կան կար գա վո րում, որ պի սի պայ ման նե րում

անհ րա ժեշտ է բա ցա հայ տել, թե արդ յոք ի րա -
վունք նե րի նկատ մամբ մի ջամ տու թյու նը ե ղել է
օ րեն քով սահ ման ված կար գի պահ պան մամբ,
թե օ րեն քի պա հանջ նե րի խախտ մամբ: Ա ռանձ -
նա կի հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում այն
դեպ քե րը, երբ վնաս պատ ճա ռող գոր ծո ղու -
թյուն նե րը կար գա վոր ված չեն օ րեն քով, որ պի -
սի դեպ քե րում հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու -
թյուն նե րում անհ րա ժեշտ է ա ռաջ նորդ վել օ րի -
նա կա նու թյան սկզբուն քով: Այս պես, ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը սահ -
մա նում է, որ պե տա կան և տե ղա կան ինք նա -
կա ռա վար ման մար մին ներն ու պաշ տո նա տար
ան ձինք ի րա վա սու են կա տա րե լու միայն այն -
պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնց հա մար լիա -
զոր ված են Սահ մա նադ րու թյամբ կամ օ րենք -
նե րով: Հա ման ման կար գա վո րում նա խա տես -
ված է նաև Օ րեն քի 4-րդ հոդ վա ծով, ո րի 2-րդ
մա սը սահ մա նում է, որ վար չա կան մար մին նե -
րի լիա զո րու թյուն նե րը սահ ման վում են օ րեն -
քով կամ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում`
ի րա վա կան այլ ակ տե րով: Նշ վա ծից հետևում
է, որ պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա -
վար ման մար մին ներն ու դրանց պաշ տո նա -
տար ան ձինք ի րա վա սու չեն կա տա րե լու օ րեն -
քով կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րով չնա խա -
տես ված գոր ծո ղու թյուն ներ, նման գոր ծո ղու -
թյուն նե րը դուրս են նրանց լիա զո րու թյուն նե րի
շրջա նակ նե րից և հա կա սում են օ րի նա կա նու -
թյան սկզբուն քին, այլ կերպ՝ ա նօ րի նա կան են:
Միևնույն ժա մա նակ, օ րեն քով նա խա տես ված
գոր ծո ղու թյուն նե րով ի րա վունք նե րի նկատ մամբ
մի ջամ տու թյան դեպ քում, ինչ պես ար դեն նշվել
է, խոսք չի կա րող լի նել ի րա վուն քի խախտ -
ման, դրա նով պայ մա նա վոր ված՝ ի րա վուն քի
վե րա կանգն ման մա սին: Այլ հարց է, որ օ րենս -
դի րը, օ րեն քով նա խա տես ված ո րոշ դեպ քե -
րում ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հա մար
կա րող է նա խա տե սել հա տու ցում ստա նա լու
ան ձանց ի րա վունք: Որ պես օ րի նակ կա րող է
ծա ռա յել «Ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րի մա -
սին» օ րեն քը, ո րը սահ մա նում է. «Ի րա վա չափ
են հա մար վում ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րի
գոր ծո ղու թյուն նե րը կա նո նա կար գող նոր մե րի
պահ պա նու մով կա տար ված և Հա յաս տա նի Օ
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Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ նա խա -
տես ված այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք կա -
տար վել են ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թյուն -
նե րի շրջա նակ նե րում կամ հա սա րա կա կան
պարտ քը հա տու ցե լիս և ուղղ ված են ե ղել քա -
ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա -
հե րի պաշտ պա նու թյա նը, ինչ պես նաև հա սա -
րա կա կան և պե տա կան անվ տան գու թյա նը
սպառ նա ցող ա ռա վել նշա նա կա լից վնա սի
կանխ մա նը, ե թե տվյալ հան գա մանք նե րում
ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րի կամ
հա սա րա կա կան պարտ քի ի րա կա նաց ման այլ
հնա րա վո րու թյուն ներ չեն ըն ձեռ վել» (հոդ ված
18)։ Միևնույն ժա մա նակ նույն օ րեն քը սահ մա -
նում է, որ ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյան
հետևան քով ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան
ան ձանց պատ ճառ ված վնա սի փոխ հա տու ցու -
մը կա տար վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան պե տա կան բյու ջեի մի ջոց նե րի հաշ վին՝
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա -
կան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված չա փե րով
և կար գով (հոդ ված 16)։

Այս պի սով, վնա սը հա մար վում է ի րա վա -
չափ կեր պով պատ ճառ ված միայն այն դեպ -
քում, երբ վնաս պատ ճա ռող գոր ծո ղու թյուն ներ
կա տա րե լու վար չա կան մարմ նի լիա զո րու թյունն
ուղ ղա կիո րեն նա խա տես ված է օ րեն քով:

Անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել նաև, որ օ րի նա -
կան վնաս պատ ճա ռելն անհ նար է ան գոր ծու -
թյան տես քով։ Ան գոր ծու թյու նը վե րա բե րում է
պաշ տո նա տար ան ձի կող մից իր վրա դրված
պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մից ձեռն -
պահ մնա լուն, ինչն ար դեն իսկ ոչ ի րա վա չափ
է դարձ նում այն, մինչ դեռ՝ քննարկ վող դեպ -
քում վար չա կան մար մին նե րը և դրանց պաշ -
տո նա տար ան ձինք, ա ռաջ նորդ վե լով հան րա -
յին շա հե րի նա խա պատ վու թյամբ, նպա տա -
կաուղղ ված և գի տակ ցա բար կա տա րում են
գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք վնա սում են օ րեն քով
պաշտ պան ված շա հե րին։

Անհ րա ժեշտ է բա ցա հայ տել նաև այն հար -
ցը, թե ով է հան դի սա նում ի րա վա չափ վար չա -
րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման
հա րա բե րու թյուն նե րի սուբ յեկտ, որ պի սի հար -
ցի վե րա բեր յալ օ րենսդ րա կան կար գա վո րում -
նե րում առ կա են ո րո շա կի հա կա սու թյուն ներ:
Այս պես, վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա -
սի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրող սուբ -

յեկտ նե րը սահ ման ված են Օ րեն քի 95-րդ հոդ -
վա ծում, ո րի հա մա ձայն, ոչ ի րա վա չափ վար -
չա րա րու թյան, իսկ սույն բաժ նով նա խա տես -
ված դեպ քե րում` նաև ի րա վա չափ վար չա րա -
րու թյան հետևան քով ան ձանց պատ ճառ ված
վնա սի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում
է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը կամ հա -
մա պա տաս խան հա մայն քը: Միևնույն ժա մա -
նակ Օ րեն քի 109-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ -
մա նում է, որ ի րա վուն քի այլ սուբ յեկտ նե րից
հա տու ցում ստա նա լու հնա րա վո րու թյան դեպ -
քում սույն օ րեն քի 95-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով
նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու թյուն կրող -
նե րից հա տու ցում չի կա րող պա հանջ վել: Այ -
սինքն՝ մի դեպ քում օ րենս դի րը ի րա վա չափ
վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա -
տուց ման պա տաս խա նա տու սուբ յեկտ է դի -
տար կում միայն պե տու թյա նը կամ հա մայն քին,
ա ռանց որևէ բա ցա ռու թյան, իսկ մյուս դեպ -
քում խոս վում է ի րա վուն քի այլ սուբ յեկտ նե րից
հա տու ցում ստա նա լու հնա րա վո րու թյան մա -
սին, որ պի սի հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյան
դեպ քում պե տու թյա նը և հա մայն քին ա զա տում
է վնա սի հա տուց ման պար տա կա նու թյու նից:
Միևնույն ժա մա նակ Օ րեն քը չի սահ մա նում այն
հիմ քե րը և պայ ման նե րը, ո րոնց առ կա յու թյան
դեպ քում ի րա վա չափ վար չա րա րու թյան հե -
տևան քով պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման
պա տաս խա նատ վու թյու նը կա րող է դրվել ի րա -
վուն քի այլ սուբ յեկտ նե րի վրա:

Այս պի սով, անհ րա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա -
նում հստա կեց նել ի րա վա չափ վար չա րա րու -
թյան հետևան քով պատ ճառ ված վնա սի հա -
տուց ման պար տա կա նու թյուն կրող սուբ յեկտ -
նե րին՝ ի րա վուն քի այլ սուբ յեկտ նե րի կող մից
հա տուց ման պար տա կա նու թյուն սահ մա նե լու
դեպ քում նա խա տե սե լով դրա հիմ քե րը և պայ -
ման նե րը: 

Ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ -
ված վնա սի հա տու ցումն ի րա կա նաց վում է նույն
ե ղա նա կով և հիմ քե րով, ին պես ոչ ի րա վա չափ
վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնասն է, ո -
րից բա ցա ռու թյուն է կազ մում միայն վար չա -
կան մարմ նի ի րա վա կան ակ տը, գոր ծո ղու թյու -
նը կամ ան գոր ծու թյու նը ոչ ի րա վա չափ ճա նաչ -
ված լի նե լու պայ մա նը: Այ սինքն՝ ի րա վա չափ
վար չա րա րու թյան հետևան քով վնա սի պատ -
ճառ ման փաստն ար դեն իսկ բա վա րար է վար -
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չա կան մարմ նին հա տուց ման պա հանջ ներ կա -
յաց նե լու հա մար:

Անհ րա ժեշտ է անդ րա դառ նալ նաև ի րա -
վա չափ վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա -
սի հա տուց ման էու թյա նը և ի րա վա կան նշա -
նա կու թյա նը: Օ րի նա կան ճա նա պար հով պատ -
ճառ ված վնա սի հա տուց ման մի ջո ցով հնա րա -
վոր չէ լու ծել վնաս պատ ճա ռո ղի նկատ մամբ
ընդ հա նուր ի րա վա կան կան խար գել ման և կար -
գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան ներ -
գոր ծու թյան խնդիր նե րը, քա նի որ վնաս պատ -
ճա ռո ղի պահ ված քը, այս դեպ քում, տե ղին է։
Եվ երկ րորդ՝ հնա րա վոր չէ հե տա գա յում կան -
խել նման վար քագ ծի դրսևո րումն այն պատ -
ճա ռով, որ ե թե կրկին ստեղծ վի նման ի րա վի -
ճակ, ա պա վնա սը նույն պես կլի նի ան խու սա -
փե լի (օ րի նա կան) և վնա սը կրկին կպատ ճառ -
վի. նման ի րա վի ճա կում վնաս պատ ճա ռած ան -
ձը չպետք է են թարկ վի դաս տիա րակ չա կան
ներ գոր ծու թյան։ Նշ վա ծից հետևում է, որ փոխ -
հա տուց ման գոր ծա ռույ թը միակն է, որն ի րա -
կա նաց վում է ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ
պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պար տա վո -
րու թյուն նե րով: Միա ժա մա նակ Սահ մա նադ րու -
թյան 1-ին հոդ վա ծի հի ման վրա պե տու թյան
կող մից կի րառ վում են սո ցիա լա կան պաշտ պա -
նու թյան մի ջոց ներ՝ իր քա ղա քա ցի նե րի հա մար
ար ժա նա պա տիվ կեն սա մա կար դակ ա պա հո -
վե լու հա մար: Սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյու -
նը բնո րոշ վում է որ պես մի ջո ցա ռում նե րի հա -
մա կարգ, որն ուղղ ված է սո ցիա լա կան ռիս կե -
րից տու ժած կամ կյան քի դժվա րին ի րա վի ճա -
կում հայտն ված քա ղա քա ցի նե րին ա ջակ ցե լուն։
Սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյու նը կա րող է ի -
րա կա նաց վել դրա մա կան ձևով, բնամ թեր քի
ձևով, ինչ պես նաև սո ցիա լա կան պաշտ պա նու -
թյան օբ յեկտ հան դի սա ցող ան ձանց զա նա զան
ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու մի ջո ցով: Այն կա -
րող է ու նե նալ ինչ պես փոխ հա տու ցու մա յին,
այն պես էլ նա խազ գու շա կան (կան խար գե լիչ)
բնույթ: Նշ վա ծից հետևում է, որ ի րա վա չափ
վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա -
տուց մանն ա վե լի բնո րոշ է սո ցիա լա կան պաշտ -
պա նու թյան հատ կա նիշ նե րը, ո րոնք կա րող են
նե րա ռել, օ րի նակ, պե տու թյան կող մից հա կաա -
հա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով

տու ժած նե րին փոխ հա տուց ման վճա րում նե րը:
Նման վճա րում նե րի սո ցիա լա կան նշա նա կու -
թյան մա սին է խոս վում նաև Ռու սաս տա նի
Դաշ նու թյան Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի
2005 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 27-ի ո րոշ ման
մեջ. «Պե տու թյունն այս դեպ քում ստանձ նում է
պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցե լու պար տա կա -
նու թյուն որ պես հա սա րա կա կան շա հե րից ել -
նե լով գոր ծող, սո ցիա լա կան կա պե րի պահ -
պան ման, հա սա րա կու թյան պահ պան ման նպա -
տակ ներ հե տապն դող մար մին։ Կազ մա կեր պե -
լով հա տուց ման հա մա կարգ՝ պե տու թյու նը հան -
դես է գա լիս ոչ թե որ պես վնաս պատ ճա ռող
(ո րը կպա հան ջի պատ ճառ ված վնա սի ամ բող -
ջա կան փոխ հա տու ցում) և ոչ թե որ պես դե լիկ -
տա յին պար տա վո րու թյուն կրող պար տա պան,
այլ որ պես ընդ հա նուր շա հեր ար տա հայ տող
պե տա կան   մար մին և որ պես ընդ հա նուր շա հե -
րի հա մար ստեղծ վող և ծախս վող բյու ջեի կա -
ռա վա րիչ»11: Այս պի սով, Ռու սաս տա նի Դաշ նու -
թյան Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը նույն պես
մատ նան շում է քա ղա քա ցիա կան ի րա վա կան
պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րի և սո ցիա լա կան
ի րա վա կան մի ջոց նե րի տար բե րու թյու նը: 

Գոր ծող ի րա վա կար գա վո րում նե րի (Օ րեն -
քի 109-րդ հոդ ված) ու սում նա սի րու թյու նից
հետևում է, որ օ րենսդ րու թյամբ կար գա վոր ված
են ի րա վա չափ վար չա կան ակ տե րով պատ -
ճառ ված վնա սի հա տուց ման ընդ հա նուր կա -
նոն ներ, սա կա յան կա նո նա կարգ ված չեն փաս -
տա ցի հետևանք ներ ա ռա ջաց նող ի րա վա չափ
գոր ծո ղու թյուն նե րով (ռեալ ակտ) պատ ճառ ված
վնա սի հա տուց ման հետ կապ ված հա րա բե րու -
թյուն նե րը, ին չը, սա կայն, ամ բողջ ծա վա լով չի
ե րաշ խա վո րում ան ձանց ի րա վունք նե րի և օ րի -
նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը: 

Ամ փո փե լով պե տա կան   մար մին նե րի օ րի -
նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով պատ ճառ ված վնա -
սի հա տուց ման հար ցի վե րա բեր յալ դա տո ղու -
թյուն նե րը՝ կա րե լի է գալ հետևյալ եզ րա հան -
գում նե րի. վար չա կան   մար մին ներն կա րող են
վնաս պատ ճա ռել քա ղա քա ցի նե րի և ի րա վա -
բա նա կան ան ձանց օ րի նա կան շա հե րին միայն
օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում և օ րեն քով
նա խա տես ված լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց -
ման շրջա նակ նե րում: Վար չա կան   մար մին նե -
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րի այդ լիազ րու թյուն նե րը վե րա պահ վում են, ի
թիվս այլ նի, նաև հան րա յին ար ժեք նե րի պահ -
պան ման հա մար, ո րոնք էա կան նշա նա կու -
թյուն ու նեն են ինչ պես ողջ հա սա րա կու թյան,
այն պես էլ բնակ չու թյան ո րո շա կի խմբե րի հա -
մար։ Այլ կերպ ա սած, վնա սը հա մար վում է օ -
րի նա կան ճա նա պար հով պատ ճառ ված, ե թե օ -
րեն քում առ կա է թույ լատ րող նորմ։ Հա րա բե -
րու թյուն նե րի նեղ շրջա նակ են կազ մում այն   
դեպ քե րը, երբ պե տա կան   մար մին նե րի կող մից
ի րա վա չափ է հա մար վում վնաս պատ ճա ռե լը։
Այս նեղ շրջա նա կում էլ ա վե լի սա կա վա թիվ են
հա տուց ման են թա կա օ րի նա կան պատ ճառ ված
վնա սի դեպ քե րը։ Այ սինքն՝ վար չա կան մար -
մին նե րի օ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով պատ -
ճառ ված վնա սի հա տու ցու մը բա ցա ռու թյուն է,
քան՝ կա նոն։

Այս պի սով, անհ րա ժեշտ է ամ րապն դել պե -
տա կան   մար մին նե րի օ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րով պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման ինս -

տի տու տը՝ հաշ վի առ նե լով քա ղա քա ցի նե րի և
ի րա վա բա նա կան ան ձանց ի րա վունք նե րի ա -
ռա վել ամ բող ջա կան ա պա հով ման անհ րա ժեշ -
տու թյու նը, մաս նա վո րա պես այն դեպ քե րում,
երբ ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը տե ղի չի
ու նե նում վեր ջին նե րիս ոչ ի րա վա չափ գոր ծո -
ղու թյուն նե րի հետևան քով: Այս հա մա տեքս տում
անհ րա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում դուրս բե րել
և օ րենսդ րա կան մա կար դա կով կար գա վո րել
այն չա փա նիշ նե րը, ո րոնք ու ղե նի շա յին կլի նեն
ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ պատ ճառ ված
վնա սի հա տուց ման հար ցը լու ծե լու հա մար, այդ
թվում՝ կար գա վո րել փաս տա ցի հետևանք ներ
ա ռա ջաց նող ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րով
պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման հետ կապ -
ված հա րա բե րու թյուն նե րը, ինչ պես նաև ո րո -
շա կիաց նել ի րա վա չափ վար չա րա րու թյամբ
պատ ճառ ված վնա սի տե սակ նե րը (ի րա կան
վնաս, բաց թողն ված օ գուտ, ոչ նյու թա կան
վնաս):
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Одной из основных деятельностей банка
выступает привлечение во вклады денежных
средств физических и юридических лиц, реа-
лизация которой способствует развитию и укреп-
лению банковской системы страны. Исследо-
вание проблемы развития положений в сфере
договорного регулирования прав потребителей
банковских услуг в армянской доктрине прак-
тически отсутствует, тогда, как ее следует
отнести к числу наиболее актуальных вопросов
цивилистической доктрины, так как в области
банковских договоров пока что остается много
различных неразрешенных проблем. Отношения
в сфере банковских вкладов всегда играли су-
щественную роль в жизни общества и в граж-
данском обороте, а на сегодняшний день данные
отношения перешли в свою новую фазу. Значи-
тельные проблемы, возникающие на практике,
относятся к обеспечению возврата банковских
вкладов и нуждаются в детальном исследовании. 

Гражданин-вкладчик, как потребитель бан-
ковских услуг, выступает в качестве «слабой»
стороны в договоре банковского вклада. В со-
ответствии с позицией КС РФ, выраженной в
постановлении от 23 фев. 1999 г. № 4-П, граж-
дане-вкладчики (…) обычно лишены возмож-
ности влиять на содержание договора банков-
ского вклада, (…) в силу которого гражданин
как экономически слабая сторона в этих право-
отношениях нуждается в особой защите своих
прав, и влечет необходимость в соответствующем
правовом ограничении свободы договора и для
другой стороны, чтобы реально гарантировать
соблюдение конституционного принципа ра-

венства при осуществлении предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом экономи-
ческой деятельности. Стоит согласиться с мне-
нием Е.И. Данилкиной о том, что банк не
должен предусматривать в договоре какие-либо
неблагоприятные последствия в отношении
вкладчика1.

На сегодняшний день существует разно-
гласие, создающее затруднение для практиче-
ской банковской деятельности относительно
вопроса о возможности установления догово-
ром банковского вклада права банка о начис-
лении процентов по вкладу до востребования
в размере 0%, иначе говоря, может ли Банк не
начислать проценты по вкладу до востребо-
вания?

В практической деятельности банков РА (к
примеру, Эйч-Эс-Би-Си Банк2 и др.) встречаются
случаи, когда банк изменяет размер процентов,
выплачиваемых на вклады до востребования
без каких-либо ограничений максимальной или
минимальной суммы. Последние обоснуют свою
позицию тем, что законом, якобы, не запреща-
ется устанавливать процентную ставку по вкла-
дам до востребования в размере 0%. Ради
справедливости, следует отметить, что в Швей-
царии для вкладов для востребования действует
даже отрицательная процентная ставка3. Ана-
логичное регулирование встречается и в зако-
нодательствах Дании, Японии, Шведии и Испа-
нии, что обусловлено особенностями их правовой
системы4.

КС РФ признал не соответствующим Кон-
ституции РФ положение ч. 2 ст. 29 ФЗ “О

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
3

2
  2

0
2

2

1 Данилкина Е.И. Договор банковского вклада с участием физических лиц по гражданскому законодательству
Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006.

2 https://www.hsbc.am/pdfs/investments/term-deposit-maturity-options/ (дата обращения: 21.09.2022)
3 https://www.snb.ch/en/ifor/finmkt/operat/id/finmkt_nz (дата обращения: 21.09.2022)
4 https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/051415/5-countries-lowest-interest-rates.asp (дата обращения:

21.09.2022)
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банках и банковской деятельности” об изменении
банком в одностороннем порядке процентной
ставки по срочным вкладам граждан как поз-
воляющее банку произвольно снижать ее ис-
ключительно на основе договора, без опреде-
ления в федеральном законе оснований, об-
условливающих такую возможность. В отсутствие
закрепленных в федеральном законе оснований
для снижения процентных ставок по срочным
вкладам граждан банк не вправе предусматри-
вать в заключаемых с гражданами договорах
условие, позволяющее ему снижать в односто-
роннем порядке процентные ставки по этим
вкладам.5

Несмотря на то обстоятельство, что поста-
новление Конституционного суда РФ относится
к процентным ставкам по срочным вкладам,
считаем, что мотивировочная часть решения
также применима и к аналогичным ситуациям
по вкладам до востребования, поскольку права
вкладчика, как слабого субъекта правоотноше-
ний, должны быть защищены особым обра-
зом.

1-ая часть ст. 902 ГК РА предусматривает
положение о том, что по договору банковского
вклада банк, принявший поступившую от вклад-
чика или поступившую для нее денежную сумму,
обязуется возвратить вкладчику сумму вклада
и выплатить проценты с нее на условиях и в
порядке, предусмотренных договором (ст. 834
ГК РФ).6

Так, А.Е. Шерстобитов, рассуждая о содер-
жании договора банковского вклада, пишет:
“Основными правами вкладчика и соответ-
ственно основными корреспондирующими им
обязанностями банка являются возврат вклад-
чику полученной банком суммы вклада и выплата
причитающихся ему процентов”.7 Автор указы-

вает: “Единственным существенным условием
договора банковского вклада является предмет.
Данный договор всегда возмезден, т.е. ни при
каких обстоятельствах не может быть беспро-
центным”.8 Аналогичное суждение о содержании
договора банковского вклада высказано Д.А.
Медведевым: “Содержание договора составляет
обязанность банка возвратить вкладчику сумму
вклада (основной долг) с уплатой обусловленных
процентов. Проценты являются ценой кредита,
выданного вкладчиком банку (…)”.9 Ведь пере-
числяя на депозитный счет вкладчика начис-
ленные проценты, банк выполняет свое обяза-
тельство по оплате пользования займом.

Согласно ч. 3 ст. 905 ГК РА (ч. 5 ст. 837
ГК РФ) в случаях, когда срочный вклад воз-
вращается вкладчику по его требованию до
истечения срока или до наступления иных об-
стоятельств, указанных в договоре банковского
вклада, проценты вкладчику выплачиваются в
размере, установленном банком по вкладам до
востребования, если договором не предусмотрен
иной размер процентов10.

В юридической литературе не раз отмеча-
лось, что условие о размере процентов пред-
ставляет собой существенное условие договора
банковского вклада, несмотря на вышеуказанную
норму, позволяющую в определенном смысле
компенсировать условие о размере процентов
по вкладу на случай отсутствия такового в
тексте договора. Л.А. Новоселова отмечает:
“Условие о процентных ставках по депозитам
(вкладам) относится к существенным условиям
договора, но отсутствие его в конкретном до-
говоре не приводит к недействительности до-
говора и не является основанием для признания
договора незаключенным, поскольку существует
“восполнительная” норма (…)”11.

54

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

3
2

  2
0

2
2

5 Постановление КС РФ от 23.02.1999 N 4-П “По делу о проверке конституционности положения части второй статьи
29 Федерального закона от 03.02.1996 г. “О банках и банковской деятельности” в связи с жалобами граждан О.Ю.
Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко”

6 Ч.1 ст.902 Гражданского кодекса Республики Армения от 05.05.1998 г. (с посл. измн. от 15.06.2022 г.) 
7 Шерстобитов А.Е. Расчетный форвардный контракт: теория и практика // Законодательство. 1998. № 10. С. 271.
8 Шерстобитов А.Е. Указ. соч. С. 268.
9 Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С.

520–521 (автор раздела – Д.А. Медведев).
10 Ч. 1 ст. 906 Гражданского кодекса Республики Армения от 05.05.1998 г. (с посл. измн. от 15.06.2022 г.),

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. (с посл. измн. от 26.10.2021 г.)
11 Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. 2-е изд., испр. и доп. М., 2003. С. 149.
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Ч. 1 ст. 906 ГК РА (ч. 1 ст. 838 ГК РФ)
предусматривает, что банк выплачивает вклад-
чику проценты на сумму вклада в размере,
определяемом договором банковского вклада,
а при отсутствии в договоре данного условия
банк обязан выплачивать проценты в размере,
определяемом в соответствии с Законом. [7,8]

Из буквального и логического толкования
гражданских норм о банковском вкладе, ясно
видно, что для заключения данного вида дого-
вора обязательно одновременное наличие сле-
дующих условий։ принятие банком денежных
средств, возвращение банком суммы вклада,
выплата процентов на нее. Излагая свою пози-
цию Л.Г. Ефимова пишет: “После заключения
договора банковского вклада на банк возла-
гаются три основные обязанности: вернуть
вкладчику сумму вклада в порядке, установ-
ленном в договоре, выплатить ему вознаграж-
дение в виде процентов за весь период поль-
зования чужими средствами, а также предоста-
вить вкладчику обеспечение возврата вклада
одним из предусмотренных в законе способов”12.
Системный анализ вышеизложенных статей по-
казывает, что предусматривается не только воз-
врат суммы вклада, но и уплата процентов вне
зависимости от срока его требования. Соответ-
ственно, договор банковского вклада всегда
является реальным, односторонне обязывающим
и возмездным, выражением которого является
обязанность банка выплатить проценты на
сумму вклада. Договор банковского вклада от-
носится к возмездным договорам по той при-
чине, что на стороне банка имеется обязанность
по выплате вкладчику определенного возна-
граждения, которое выплачивается за предо-
ставленное банку право распоряжаться денеж-
ными средствами, внесенными вкладчиком.
Данная обязанность банка предусмотрена им-
перативной нормой и не может быть устранена
соглашением сторон. 

В данном контексте важно обратиться к
вопросу о соотношении договора банковского

вклада и договора банковского счета, поскольку
заключение договора банковского вклада тоже
связано с открытием счета. Их сближает также
возможность начисления процентов за пользо-
вание денежными средствами, находящимися
на счете. Именно правовая и экономическая
цель его заключения и отличает данный договор
от договора банковского счета, т. к. в случае
договора банковского вклада основной целью
потребителя является приумножение капитала
за счет получения процентов на сумму разме-
щенных во вкладе денежных средств, тогда
как в договоре банковского счета целью является
использование денежных средств, размещенных
на счете. Важно подчеркнуть, что, клиент, вно-
сящий вклад в банк, имеет правомерное ожи-
дание получения дохода за деньги, внесенные
им в банк. Если в результате каких-то обстоя-
тельств процентная ставка, установленная банком
для досрочного востребования, будет установ-
лена   в размере 0%, очевидно, что исчезнет
цель внесения вклада, тогда как сам банк будет
продолжать иметь доход в результате ввода в
оборот вложенного вклада. Выплачиваемые
банком проценты следует считать не платы за
услуги вкладчика по представлению суммы
вклада, а составной частью результата оказы-
ваемой банком услуги13. Д.А. Медведева пишет:
“Для банка цель договора состоит в мобилизации
свободных денежных средств вкладчика под
коммерческие операции, а для вкладчика – в
получении процента на свой капитал”14.

Из всего вышеуказанного следует, что в
договоре банковского вклада не выплаченные
вкладчику проценты увеличивают сумму вклада,
в результате чего проценты за последующие
периоды пользования вкладом начисляются
как на основную сумму вклада, так и на ранее
начисленные, но не выплаченные проценты,
увеличивающие сумму вклада. Выделенная осо-
бенность отличает договор банковского вклада
от договора денежного займа, кредита, да и
всех остальных гражданско-правовых договоров,
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12 Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М., 2001. С. 256–257.
13 Эрделевский А.М. Договор банковского вклада / А.М Эрделевский // Российская юстиция.- Москва; Юрид. лит..

1998 – N 9.- С. 15.
14 Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 4-е изд.,перераб. и доп. М., 2003. С. 515

(автор соответствующей главы – Д.А. Медведев).



возлагающих на одного из контрагентов де-
нежное долговое обязательство. Следовательно,
банк не имеет права не начислять проценты по
вкладу до востребования.

Подлежит разъяснению также вопрос о
размере начисляемых суммы процентов на
остаток вклада при требовании клиентом
возврата части срочного вклада, если данное
правоотношение заранее не урегулировано
договором. Например, клиент заключил с банком
договор банковского вклада в размере 100,000
драм сроком на 10 лет, с 10% процентной
ставкой. Через 5 месяцев клиент требует от
банка часть суммы своего вклада (к примеру,
40,000 драм). 

В договоре банковского вклада при воз-
можности снятия части суммы, может быть
предусмотрен неснижаемый остаток, это озна-
чает, что вкладчик может снимать денежные
средства с вклада, но лишь в пределах указан-
ного в договоре неснижаемого остатка. При
этом процентная ставка может оставаться не-
изменной при любой сумме в пределах несни-
жаемого остатка (фиксированная ставка), а
может меняться в зависимости от суммы вклада
(плавающая ставка). 

Следует согласиться с позицией Централь-
ного Банка РА относительно данного вопроса,
который считает, что ч. 2 ст. 905 ГК РА предпо-
лагает право требования вкладчика полной или
частичной суммы вклада и одновременно обя-
занность банка возврата данной суммы в полном
размере или ее части. Важно обратить внимание
на то обстоятельство, что данное положение не
обращается к регулированию вопроса начисления
процентов, и, соответственно не предусматривает
обязанность для банка по поводу начисления
процентов. Более того, анализ ч. 2 и ч. 3 данной
статьи позволяет сделать вывод о том, что при
требовании клиентом возврата частичной суммы
вклада и на возвращенной и на оставленной
части должны начисляться проценты, пред-
усмотренные на вклады до востребования.15

Во избежание противоречивой правопри-
менительной банковской практики сторонам

следует заранее согласовать конкретный размер
этой процентной ставки прямо в тексте договора.
Если в договоре заранее не оговорен такой
случай, то на практике банки часто расторгают
заключенный с клиентом договор банковского
депозита, одновременно начисляя на всю сумму
вклада проценты, предусмотренные на вклады
до востребования.

Полный досрочный отзыв банковского
вклада не очень-то удобен для банков, однако
последние имеют право платить пониженный
процент по вкладу (так называемый процент
по вкладам до востребования). Если же в дого-
воре имеется положение о том, что банк не
обязан платить вкладчику вознаграждение за
пользование его средствами, то такое соглашение
не следует квалифицировать в качестве договора
банковского вклада. Это может быть договор,
имеющий другую правовую природу, к примеру,
договор беспроцентного займа.

Действующая практика не измениться без
вмешательства законодателя или высшей су-
дебной инстанции. Однако такое вмешательство
представляется необходимым. В договоре бан-
ковского вклада, в отличие, к примеру, от пред-
принимательского договора, участвуют стороны
в разных весовых категориях. На одной стороне
сильный субъект – банк, а на другой – слабый
– вкладчик. Интересы слабой стороны может
защитить только закон. Именно поэтому будет
целесообразно, если на уровне закона будет
установлен прямой запрет по установлению
процентов по вкладу до востребования в размере
0%, а суды или иные органы досудебного уре-
гулирования споров, при разрешении споров
по обсуждаемому вопросу обязаны будут при-
менять единообразную практику по признанию
недействительным положения договоров о при-
менении банком нулевой процентной ставки по
вкладу до востребования.

Обратимся еще к одной проблеме, ставшей
в РА довольно-таки актуальной в последнее
время в сфере предоставления банками услуг
по договору банковского вклада, где активно
нарушаются права вкладчиков.
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15 Официальное разъяснение Совета ЦБ РА номер 2 от 17.11.2015г. https://www.cba.am/AM/lagovernmentalclarification-
scouncil/Clarfication-01122015.pdf (дата обращения: 21.09.2022)
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Случай таковой: между клиентом и банком
был подписан договор на оказание банковских
услуг, на основании которого в банке на имя
клиента были открыты текущий, сберегательный
и карточный счета. При снятии наличных де-
нежных средств с текущего счета в соответствии
с «Тарифами ТП», являющимся неотъемлемой
частью договора, взимается комиссия в опре-
деленных размерах. Тариф не применяется по
истечении срока действия договора банковского
вклада (заявки на залог) в случае возврата
суммы депозита (залога), а средства на сбере-
гательных счетах считаются вкладами до вос-
требования в соответствии с «Основными усло-
виями банковского обслуживания», являющи-
мися частью договора. Согласно тарифам сбе-
регательного банковского счета клиента, яв-
ляющегося неотъемлемой частью договора,
снятие средств со сберегательного счета воз-
можно путем перечисления на текущий или
карточный счет клиента. 

Со сберегательного счета были сняты де-
нежные средства и переведены на текущий
счет, после чего средства с текущего счета
были обналичены с указанного счета в тот же
день. Клиент подал в банк заявление с требо-
ванием вернуть удерживаемую банком со сбе-
регательных счетов комиссионную плату.

Согласно ч. 2 ст. 905 Гражданского кодекса
РА по договору банковского вклада любого
вида банк обязан возвратить сумму вклада или
ее часть по первому требованию вкладчика, за
исключением вкладов, внесенных юридическими
лицами на иных условиях возврата, предусмот-
ренных договором. Условие договора об отказе
гражданина от права на получение вклада по
первому требованию ничтожно.16

Согласно ч. 3 той же статьи ГК РА в случаях,
когда срочный или другой вклад, иной, чем
вклад до востребования, возвращается вклад-
чику по его требованию до истечения срока
или до возникновения обстоятельств, указанных
в договоре банковского вклада, проценты вклад-

чику выплачиваются в размере, установленном
банком по вкладам до востребования, если до-
говором не предусмотрен иной размер процен-
тов.17

Согласно ст. 916 ГК РА банк обязан совер-
шать для клиента операции, предусмотренные
для счетов данного вида законом, установлен-
ными в соответствии с ним банковскими пра-
вилами и применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота, если договором
банковского счета не предусмотрено иное.18

Согласно ч. 1 ст. 919 ГК РА в случаях,
предусмотренных договором банковского счета,
клиент оплачивает услуги банка за совершение
операций по его счету.19

При анализе вышеизложенной ситуации
можно прийти к выводу о том, что в данном
случае между сторонами был заключен сме-
шанный договор, в рамках которого банк ока-
зывал услуги банковского вклада и банковского
счета, в частности было предусмотрено, что
средства на сберегательном счете имеют статус
вклада до востребования, а на основании теку-
щего и карточного счетов банк должен оказывать
клиенту услуги банковского счета. Единственно
возможный вариант снятия вкладов до вос-
требования со сберегательных счетов – их пе-
ревод на текущие или карточные счета. При
этом установлена   комиссионная плата за снятие
наличных с текущего или карточного счета, за
исключением случаев, когда взимаются депо-
зитные средства. Иными словами, за снятие
денежных средств, являющимся банковским
вкладом, комиссионная плата не взимается.

В данном случае, средства вклада до вос-
требования на указанном сберегательном счете
клиента были первоначально переведены на
текущие счета клиента с целью обналичивания,
что является единственно возможным вариантом
обналичивания со сберегательных счетов, после
чего с указанных счетов за снятие наличных
взималась комиссионная плата.

Банки аргументируют свою позицию тем,
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16 Ч.2 ст 905 Гражданского кодекса РА
17 Там же.
18 Там же.
19 Там же.



что не применяется комиссия при снятии со
счета наличных денежных средств после ис-
течения срока вклада в случае возвращения
суммы вклада, а в данном случае срок действия
договора банковского вклада не истек, договор
банковского вклада был досрочно прекращен,
следовательно, и правило о неприменении ко-
миссионной платы не действует. К обоснованию
своей позиции последние также добавляют, что
клиент перевод денежных средств осуществил
со сберегательных счетов на текущие счеты
без какой-либо комиссии, а после денежная
сумма, переведенная на текущий счет была об-
наличена со стороны клиента, и комиссионная
плата взималась с текущего счета клиента.

Важно отметить, что по договору банков-
ского счета операции по счету выполняются
банком на возмездной основе: клиент оплачивает
услуги банка по совершению операций с де-
нежными средствами. Данное правило не под-
лежит применению к отношениям по договору
банковского вклада, поскольку противоречит
существу этого договора, представляющего со-
бой (как правоотношение) одностороннее обя-
зательство банка. С другой стороны, данное
обстоятельство во многом объясняет ограничение
круга банковских операций по счету вкладчика,
выполнение которых допускается законодатель-
ством применительно к договору банковского
вклада. Непосредственному применению к от-
ношениям по договору банковского вклада под-
лежит норма, допускающая списание денежных
средств по счету без распоряжения клиента
только по решению суда, а также в случаях,
установленных законом или предусмотренных
договором между банком и клиентом (ст. 922
ГК РА). 

Получается, что исключение, определенное
договором, не соблюдено, в частности, дого-
вором предусмотрено, что комиссия за обна-
личивание депозитных средств не взимается, а
денежные средства на сберегательном счете,
согласно договору, являются вкладами до вос-
требования, которые клиент может потребовать
от банка в любое время, поэтому комиссионные
платы за их обналичивание по договору не взи-
маются. Кроме того, как следует из части 2
статьи 905 ГК РА, вкладчик может в любое
время потребовать от банка внесенные им де-
нежные средства, в этом случае банк обязан
вернуть их по первому требованию вкладчика.
В данном случае, предусмотрев выдачу наличных
средств вклада до востребования на сберега-
тельный счет с уплатой комиссии, банк не вы-
полнил вышеприведенное законодательное тре-
бование.

В связи с вышеизложенным следует сделать
вывод о том, что современной юридической
практике должно быть свойственно понимание
того, что допускаемая законодательством воз-
можность применения к отношениям по договору
банковского вклада правил о договоре банков-
ского счета носит ограниченный характер: не-
возможность применения указанных правил мо-
жет быть предусмотрена нормами о договоре
банковского вклада или может вытекать из су-
щества этого договора. Обсуждаемый договор
представляет собой самостоятельный граждан-
ско-правовой договор, отличающийся от иных
договоров, в том числе договора банковского
счета, и не являющийся разновидностью како-
го-либо другого гражданско-правового догово-
ра.
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Մաք սա յին ի րա վա հա րա բե րու թյու նը, լի նե -
լով հան րա յին հա րա բե րու թյուն, բնո րոշ վում է
որ պես այն պի սի հա սա րա կա կան հա րա բե րու -
թյուն, ո րը կազ մում է մաք սա յին գոր ծի հա մա -
պա տաս խան տարր, ընդգրկ վում նրա կա ռուց -
ված քի մեջ և կար գա վոր վում է մաք-սաի րա վա -
կան նոր մե րով։ Ցան կա ցած ի րա վա հա րա բե -
րու թյան, այդ թվում մաք սա յի նին, ներ հա տուկ
են ե րեք հիմ նա կան կա ռուց ված քա յին տար -
րեր. ա) մաք սա յին ի րա վուն քի սուբ յեկտ ներ
(մաք սա յին ի րա վա հա րա բե րու թյան մաս նա կից -
ներ), բ) մաք սա յին ի րա վա հա րա բե րու թյան օբ -
յեկտ ներ, գ) այդ ի րա վա հա րա բե րու թյան բո -
վան դա կու թյուն։

ՀՀ մաք սա յին օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ Օ -
րենս գիրք) 128-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է՝ ապ -
րանք նե րը և տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րը հայ -
տա րա րագ րե լու ընդ հա նուր պար տա կա նու թյու -
նը: Օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի`
այդ պար տա կա նու թյու նը կրող սուբ յեկտ է հան -
դի սա նում հայ տա րա րա տուն: Հա մա ձայն ՀՀ
մաք սա յին օ րենսգր քի 131-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա -
սի` որ պես հայ տա րա րա տու կա րող է հան դես
գալ ապ րանք ներ տե ղա փո խող ան ձը կամ
նրա կող մից լիա զոր ված ան ձը1:

Ի րա վա հա րա բե րու թյան սուբ յեկտ նե րին
անդ րա դառ նա լիս հարկ է նկա տել այն փաս -
տը, որ որ պես հայ տա րա րա տու «Մաք սա յին
տա րան ցում մաք սա յին ըն թա ցա կար գով ապ -
րանք նե րի ներկր ման դեպ քում հան դի սա նում է
փո խադ րո ղը։ ԵԱՏՄ մաք սա յին օ րենսգր քի 142-

րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն. «Մաք սա յին տա րան -
ցում մաք սա յին ըն թա ցա կարգն այն պի սի մաք -
սա յին ըն թա ցա կարգ է, ո րի դեպ քում ու ղար -
կող մաք սա յին մարմ նից նշա նակ ման մաք սա -
յին մար մին ապ րանք նե րը փո խադր վում են ա -
ռանց մաք սա տուր քե րի, հար կե րի, հա տուկ, հա -
կագ նագց ման, փոխ հա տուց ման տուր քե րի
վճար ման: «Մաք սա յին տա րան ցում» մաք սա -
յին ըն թա ցա կար գը կի րառ վում է Միու թյան
մաք սա յին տա րած քով, ինչ պես նաև Միու թյան
ան դամ ներ չհան դի սա ցող պե տու թյուն նե րի տա -
րածք նե րով օ տա րերկր յա և Միու թյան ապ րանք -
նե րի փո խադր ման հա մար: Այս մաք սա յին ըն -
թա ցա կար գով ձևա կերպ ված՝ Միու թյան ապ -
րանք նե րը պահ պա նում են Միու թյան ապ րանք -
նե րի կար գա վի ճա կը2: «Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան` «Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միու -
թյան մա սին» 2014 թվա կա նի մա յի սի 29-ի պայ -
մա նագ րին միա նա լու մա սին» 2014 թվա կա նի
հոկ տեմ բե րի 10-ի պայ մա նագ րի 5-րդ հա վել -
վա ծի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Եվ րա սիա կան
տնտե սա կան միու թյան ապ րանք նե րը պահ -
պա նում են Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միու -
թյան ապ րանք նե րի կար գա վի ճա կը օ տա րերկր -
յա պե տու թյուն նե րի տա րածք նե րով Միու թյան
մաք սա յին տա րած քից դե պի Միու թյան մաք -
սա յին տա րածք «մաք սա յին տա րան ցում» մաք -
սա յին ըն թա ցա կար գին հա մա պա տաս խան տե -
ղա փոխ ման դեպ քում3: 

ԵԱՏՄ մաք սա յին օ րենսգր քի 83-րդ հոդ -
վա ծը անդ րա դար ձել է այն հան գա ման քին, որ
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1 Տե՛ս ՀՀ մաքսային օրենսգիրք ՀՕ-83, ընդունված 06.07.2000, ուժի մեջ է 01.01.2001։ Սկզբնաղբյուր՝ ՀՀՊՏ
2000.08.21/19(117)։ 

2 Տե՛ս ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրք, ընդունված 11.04.2017, ուժի մեջ է մտել 01.01.2018, սկզբնաղբյուր՝ ՀՀՊՏ
2018.03.12/17(1375).1։

3 Տե՛ս Պայմանագիր ՀՀ-ի՝ «ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻՆ ՄԻԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ընդունված 10.10.2014, ուժի մեջ է մտել 02.01.2015, սկզբնաղբյուր՝ ՀՀՊՏ
2015.01.21/3(1092) Հոդ.54։

ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
«Վեների ԻՄՄՕ» ՍՊ ընկերության իրավաբան
____________________________________________________________________________________________________________
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«մաք սա յին տա րան ցում» մաք սա յին ըն թա ցա -
կար գի հայ տագր ման դեպ քում կա րող են հան -
դես գալ փո խադ րո ղը, այդ թվում նաև՝ մաք սա -
յին փո խադ րո ղը, ա ռա քո ղը, ե թե նա Մաք սա -
յին միու թյան ան դամ պե տու թյան անձ է: Միա -
ժա մա նակ հստա կեց րել, որ Օ րենսգր քի 308-
րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Միու թյան
ան դամ ներ չհան դի սա ցող պե տու թյուն նե րի տա -
րածք նե րով Միու թյան մաք սա յին տա րած քի մի
մա սից Միու թյան մաք սա յին տա րած քի մեկ այլ
մաս Միու թյան ապ րանք նե րի փո խադր ման
դեպ քում փո խադ րո ղը, ան կախ «մաք սա յին տա -
րան ցում» մաք սա յին ըն թա ցա կար գով ձևա -
կերպ ված ապ րանք նե րի հայ տա րա րա տուն լի -
նե լու հան գա ման քից, պար տա վոր է. ա պա հո -
վել ու ղար կող մաք սա յին մարմ նի կող մից սահ -
ման ված ժամ կե տում ապ րանք ներն ու դրանց
փաս տաթղ թե րը հասց նել ապ րանք նե րի ա ռաք -
ման վայ րը, ա պա հո վել ապ րանք նե րի, մաք սա -
յին կա պա րակ նիք նե րի և կ նիք նե րի, կամ նույ -
նա կա նաց ման այլ մի ջոց նե րի պահ պան վա ծու -
թյու նը: Թույլ չտալ ապ րանք նե րի բեռ նա թա -
փու մը, փո խա բեռ նու մը (վե րա բեռ նու մը) և դրանց
հետ կա տար վող բեռ նա յին այլ գոր ծո ղու թյուն -
նե րի ի րա կա նա ցու մը, ինչ պես նաև այդ ապ -
րանք նե րը փո խադ րող տրանս պոր տա յին մի -
ջոց նե րի փո խա րի նու մը Միու թյան ան դամ ներ
չհան դի սա ցող պե տու թյուն նե րի տա րածք նե -
րում՝ ա ռանց ու ղար կող մաք սա յին մարմ նի
թույլտ վու թյան: 

Միա ժա մա նակ, ԵԱՏՄ մաք սա յին օ րենսգր -
քի 142-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն. «Մաք սա յին
տա րան ցում» մաք սա յին ըն թա ցա կարգն այն -
պի սի մաք սա յին ըն թա ցա կարգ է, ո րի դեպ -
քում ու ղար կող մաք սա յին մարմ նից նշա նակ -
ման մաք սա յին մար մին ապ րանք նե րը փո -
խադր վում են ա ռանց մաք սա տուր քե րի, հար -
կե րի, հա տուկ, հա կագ նագց ման, փոխ հա տուց -
ման տուր քե րի վճար ման: «Մաք սա յին տա րան -
ցում» մաք սա յին ըն թա ցա կար գը կի րառ վում է
Միու թյան մաք սա յին տա րած քով, ինչ պես նաև
Միու թյան ան դամ ներ չհան դի սա ցող պե տու -
թյուն նե րի տա րածք նե րով օ տա րերկր յա և Միու -
թյան ապ րանք նե րի փո խադր ման հա մար: «Մաք -
սա յին տա րան ցում» մաք սա յին ըն թա ցա կար -
գով ձևա կերպ ված՝ Միու թյան ապ րանք նե րը
պահ պա նում են Միու թյան ապ րանք նե րի կար -
գա վի ճա կը:

Ինչ պես նաև հարկ է նշել, որ ԵԱՏՄ մաք -
սա յին օ րենսգր քի 308-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե -
տով սահ ման ված են այն պար տա վո րու թյուն -
նե րը, ո րոնք փո խադ րողն ու նի «մաք սա յին տա -
րան ցում» մաք սա յին ըն թա ցա կար գով տե ղա -
փոխ վող ապ րանք նե րի նկատ մամբ։ Մաս նա -
վո րա պես, Միու թյան ան դամ ներ չհան դի սա -
ցող պե տու թյուն նե րի տա րածք նե րով Միու թյան
մաք սա յին տա րած քի մի մա սից Միու թյան մաք -
սա յին տա րած քի մեկ այլ մաս Միու թյան ապ -
րանք նե րի փո խադր ման դեպ քում փո խադ րո -
ղը, ան կախ «մաք սա յին տա րան ցում» մաք սա -
յին ըն թա ցա կար գով ձևա կերպ ված ապ րանք -
նե րի հայ տա րա րա տուն լի նե լու հան գա ման քից,
պար տա վոր է. ա պա հո վել ու ղար կող մաք սա -
յին մարմ նի կող մից սահ ման ված ժամ կե տում
ապ րանք ներն ու դրանց փաս տաթղ թե րը հասց -
նել ապ րանք նե րի ա ռաք ման վայ րը, ա պա հո -
վել ապ րանք նե րի, մաք սա յին կա պա րակ նիք -
նե րի և կ նիք նե րի, կամ նույ նա կա նաց ման այլ
մի ջոց նե րի պահ պան վա ծու թյու նը: Թույլ չտալ
ապ րանք նե րի բեռ նա թա փու մը, փո խա բեռ նու -
մը (վե րա բեռ նու մը) և դրանց հետ կա տար վող
բեռ նա յին այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա -
ցու մը, ինչ պես նաև այդ ապ րանք նե րը փո խադ -
րող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի փո խա րի նու -
մը Միու թյան ան դամ ներ չհան դի սա ցող պե -
տու թյուն նե րի տա րածք նե րում՝ ա ռանց ու ղար -
կող մաք սա յին մարմ նի թույլտ վու թյան: 

Միա ժա մա նակ, Եվ րա սիա կան տնտե սա -
կան միու թյան մաք սա յին օ րենսգր քի (այ սու -
հետ՝ Օ րենս գիրք) 148-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի
ի րա գործ ման նպա տակ նե րով, և դրա նով սահ -
ման վում է Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միու -
թյան (այ սու հետ՝ Միու թյուն) մաք սա յին տա -
րած քով «մաք սա յին տա րան ցում» մաք սա յին
ըն թա ցա կար գին հա մա պա տաս խան փո խադր -
վող ապ րանք նե րի բեռ նա թափ ման, փո խա -
բեռն ման (վե րա բեռն ման) և ապ րանք նե րի հետ
կա տար վող այլ բեռ նա յին գոր ծո ղու թյուն նե րի,
ինչ պես նաեւ այդ պի սի ապ րանք նե րը փո խադ -
րող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի փո խա րին -
ման հա մար մաք սա յին մարմ նի թույլտ վու թյու -
նը (այ սու հետ հա մա պա տաս խա նա բար՝ բեռ -
նա յին գոր ծո ղու թյուն ներ, տրանս պոր տա յին մի -
ջոց նե րի փո խա րի նում, թույլտ վու թյուն) ստա -
նա լու կամ բեռ նա յին գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա -
կա նաց ման և (կամ) տրանս պոր տա յին մի ջոց -
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նե րի փո խա րին ման մա սին մաք սա յին մարմ -
նին ծա նու ցե լու հետ կապ ված մաք սա յին գոր -
ծառ նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա ջոր դա կա -
նու թյու նը։4

Անդ րա դառ նա լով Մաք սա յին միու թյան
հանձ նա ժո ղո վի 2010 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի
14-ի թիվ 413 ո րոշ մա նը, հարկ է նշել, որ Եվ րա -
սիա կան տնտե սա կան միու թյան մաք սա յին տա -
րած քից փաս տա ցի ար տա հան ված ապ րանք -
նե րի քա նա կի հաս տա տումն ի րա կա նաց վում է
Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միու թյան մաք սա -
յին տա րած քից ապ րանք նե րի փաս տա ցի մեկն -
ման վայ րում՝ տա րա ծաշր ջա նի մաք սա յին մարմ -
նի հա մա պա տաս խան նշան նե րը դնե լով,.....ո -
րի գոր ծու նեու թյան վայր հա մար վում է Եվ րա -
սիա կան տնտե սա կան միու թյան մաք սա յին տա -
րած քից ապ րանք նե րի փաս տա ցի մեկն ման
վայ րը։5

«Մաք սա յին տա րան ցում» մաք սա յին ըն -
թա ցա կար գով ձևա կերպ ված բո լոր ապ րանք -
նե րը և դրանց առնչ վող փաս տաթղ թե րը ապ -
րանք նե րի ա ռաք ման վայր չհասց նե լու դեպ -
քում փո խադ րո ղը ան կախ հայ տա րա րա տու լի -
նե լու հան գա ման քից կամ հայ տա րա րա տուն
պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում այն ան -
դամ պե տու թյան օ րենսդ րու թյա նը հա մա պա -
տաս խան, ո րի մաք սա յին մար մի նը, «մաք սա -
յին տա րան ցում» մաք սա յին ըն թա ցա կար գին
հա մա պա տաս խան, ի րա կա նաց րել է ապ րանք -
նե րի բաց թո ղու մը, իսկ փո խադր ման ժա մա -
նակ պար տա կա նու թյուն նե րը չկա տա րե լու այլ
դեպ քե րում, պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում
այն ան դամ պե տու թյան օ րենսդ րու թյա նը հա -
մա պա տաս խան, ո րի տա րած քում հայտ նա բեր -
վել է խախ տու մը: (ԵԱՏՄ մաք սա յին օ րենսգ րի
154-րդ հոդ ված)

Նշ ված հար ցի կա պակ ցու թյամբ հարկ է
նշել, որ Եվ րա սիա կան տնտե սա կան հանձ նա -

ժո ղո վի կո լե գիա յի 13.12.2017թ. թիվ 170 ո րոշ -
մամբ, կար գա վոր վում են «Մաք սա յին տա րան -
ցում» մաք սա յին ըն թա ցա կար գի գոր ծո ղու թյան
դա դար ման հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե -
րը՝ հա մա ձայն ո րի ըն թա ցա կար գի հսկո ղու -
թյու նը ի րա կա նաց նում է ու ղար կող մաք սա յին
մար մի նը։

Հաշ վի առ նե լով նշված ո րո շու մը հատ կան -
շա կան է, որ «մաք սա յին տա րան ցում» մաք -
սա յին ըն թա ցա կար գով ձևա կերպ ված ապ -
րանք նե րի ա ռաք ման վայր չհասց նե լու դեպ -
քում հնա րա վոր մաք սա յին կա նոն նե րի
խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծի վա րույ թը
պետք է հա րուց վի ու ղար կող մաք սա յին մարմ -
նում, իսկ ինչ վե րա բե րում է ի րա վա խախտ -
ման սուբ յեկ տի ընտ րու թյա նը, որևէ կերպ պրակ -
տիա կա յում հնա րա վոր չէ ա պա հո վել միա տե -
սակ մո տե ցում։ 

Մաս նա վո րա պես, ներ կա յումս «մաք սա յին
տա րան ցում» մաք սա յին ըն թա ցա կար գով ՀՀ
ներ մուծ վող բեռ նե րի հայ տա րա րագ րու մը կա -
տար վում է փո խադ րո ղի, մաք սա յին փո խադ -
րո ղի, ա ռա քո ղի կող մից, մինչ դեռ, մեր կար ծի -
քով, փո խադ րո ղին վար չա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան են թար կել փո խադր վող բե ռի ան -
վան ման, նկա րագ րու թյան, գնի, քա նա կի, ապ -
րանք նե րի մաք սա յին ար ժե քի վե րա բեր յալ ոչ
հա վաս տի տե ղե կու թյուն նե րով հայ տագր ման
հա մար, ոչ ի րա վա չափ է, նկա տի ու նե նա լով,
որ վեր ջինս բազ միցս ի րա զեկ ված չի լի նում
ապ րան քի տեխ նի կա կան բնու թագ րի մա սին և
ապ րանք նե րի հայ տա րա րագ րումն ի րա կա նաց -
նում է մա տա կա րար ըն կե րու թյան տրա մադ -
րած բեռ նա ռա քող փաս տաթղ թե րի հի ման վրա
և որ ի րա վա խախտ ման սուբ յեկտ հան դի սա -
ցող վա րոր դը փա թեթ ված քում առ կա ապ րան -
քի ե ղե լու թյու նը չի կա րող պար զել հայ տա րա -
րագ րի լրաց ման ժա մա նակ ան կախ նախ նա -
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4 Տե՛ս Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2017 թվականի դեկտեմբերի 13-ի թիվ 170 որոշումը,
պաշտոնական կայքէջ՝ https://www.alta.ru/tamdoc/17kr0170/։ 
ԵՏՀ կոլեգիայի 13.12.2017թ. թիվ 170 որոշմամբ սահմանվում է՝ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային
տարածքով «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատասխան փոխադրվող ապրանքների
բեռնաթափման, փոխաբեռնման (վերաբեռնման) և ապրանքների հետ կատարվող այլ բեռնային գործողությունների,
ինչպես նաեւ այդպիսի ապրանքները փոխադրող տրանսպորտային միջոցների փոխարինման համար մաքսային
մարմնի թույլտվությունն ստանալու կամ այդ գործառնությունների իրականացման մասին մաքսային մարմնին
ծանուցելու հետ կապված մաքսային գործառնությունների իրականացման կարգը։

5 Մաքսային միության հանձնաժողովի 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թիվ 413 որոշում «Մաքսային տարանցման
մաքսային ընթացակարգով Եվրասիական տնտեսական միության ապրանքների տեղաբաշխման պայմանների
մասին», պաշտոնական կայքէջ https://www.alta.ru/tamdoc/10sr0413/ 



կան զննման ի րա վուն քից օգտ վե լու հան գա -
ման քից։

Հարկ է անդ րա դառ նալ նաև այն հան գա -
ման քին, որ հա ճախ գործ նա կան կի րա ռու թյան
ըն թաց քում ու նե նում ենք խնդիր ներ՝ պայ մա -
նա վոր ված փո խադ րո ղի կող մից լրաց ված տա -
րան ցիկ հայ տա րա րագ րում առ կա ապ րանք նե -
րի և վեր ջի նիս կող մից փաս տաթղ թե րով ներ -
կա յաց ված և ի րա կան, փաս տա ցի բե ռի մա սին
տե ղե կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ վեր ջի նիս չի -
մա ցու թյան հար ցում6։ Հա ճա խա կի խնդիր ներ
են ա ռա ջա նում վար չա կան վա րույ թի ի րա կա -
նաց ման արդ յուն քում, քա նի որ վար չա կան վա -
րույ թի ըն թաց քում փո խադ րո ղը/վա րոր դը բա -
նա վոր պար զա բա նում նե րի և/ կամ բա ցատ րու -
թյուն նե րի արդ յուն քում փաս տար կում է, որ մա -
տա կա րար ըն կե րու թյան պա հես տում բեռ նա -
բարձ ման գոր ծըն թա ցին ներ կա չի գտնվել, ապ -
րանք նե րի բար ձու մը կա տար վել է ա ռանց իր
մաս նակ ցու թյան, ո րի հետևան քով չի տե սել թե
ի՞նչ ապ րանք ներ են ավ տո մե քե նա յում տե ղադ -
րել, ինչ պես նաև ՀՀ տե ղա փոխ ված ապ րանք -
նե րի հայ տա րա րագ րու մը կա տար վել է փո խադ -
րո ղին տրա մադր ված փաս տաթղ թե րի հի ման
վրա։

Ել նե լով վե րոգր յա լից անհ րա ժեշտ է մատ -
նան շել, որ «մաք սա յին տա րան ցում» մաք սա -
յին ըն թա ցա կար գով ՀՀ փաս տա ցի տե ղա փոխ -
ված ապ րանք նե րի ի րա կան տվյալ նե րի և բեռ -
նու ղեկ ցող փաս տաթղ թե րում առ կա տե ղե կու -
թյուն նե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը ի րա -
կա նում ա ռա ջա նում է ոչ փո խադ րո ղի մեղ քով։
Օ րի նակ՝ ՀՀ ՊԵԿ ի րա վա բա նա կան վար չու -
թյուն 2019 թվա կա նի ապ րի լի 5-ի «Վար չա կան
գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին» թիվ 61 ո -
րոշ մամբ պարզ վել է, որ 06.03.2019 թվա կա -
նին ՀՀ ՊԵԿ Ա րա րատ յան մաք սա տուն-վար -
չու թյան աշ խա տա կից նե րը «Երևա նի Ու րար -
տու ա/մ մսի կոմ բի նատ» սահ մա նա փակ պա -
տաս խա նատ վու թյամբ ըն կե րու թյան մաք սա յին
հսկո ղու թյան տա րած քում զննու թյան են են -
թար կել «Հույս-մո տոր» ՍՊ ըն կե րու թյան ան -
վամբ Բագ րա տա շե նի մաք սա յին կետ-բաժ նով

10106070/280219/0000004 տա րանց ման հայ -
տա րա րագ րով Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նից
ՀՀ ներ մուծ ված, ապ րանք ներն ու հայտ նա բե -
րել, որ բա ցի հայ տա րա րագր ված ապ րանք նե -
րից առ կա է նաև չհայ տա րա րագր ված 414կգ
բրուտ տո, 360 կգ նետ տո քա շե րով մե տա ղա -
կան ցու ցա պա հա րան7:

Փաս տի առ թիվ 06.03.2019թ.-ին «Կաս
Տրանս» ՍՊ ըն կե րու թյան վա րորդ Ար մե նակ
Գուր գե նի Սարգս յա նի նկատ մամբ ՀՀ մաք սա -
յին օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-
ին պար բե րու թյան հատ կա նիշ նե րով կազմ վել
է մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր -
յալ ար ձա նագ րու թյուն և ի րա կա նաց վել է վար -
չա կան վա րույթ:

2019 թվա կա նի մար տի 25-ին մաք սա յին
կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ վա րույ -
թին ներ կա յա ցել է Ար մե նակ Գուր գե նի Սարգս -
յա նը և բա ցատ րու թյուն է տվել այն մա սին, որ
հան դիա նում է «Կաս Տ րանս» ՍՊ ըն կե րու թյան
վա րորդ։ Ըն կե րու թյա նը պատ կա նող
«35CR368/02L547» պետ հա մա րա նի շի ավ տո -
մե քե նա յով մեկ նել է Ռու սաս տա նի Դաշ նու -
թյուն։ «ЭКОМ» ըն կե րու թյան (հաս ցե՝ ՌԴ, Մոսկ -
վա ք., Սպար տա կի փող., 19 շենք) կող մից ՀՀ-
ում գոր ծող «Հույս մո տոր» ՍՊ ըն կե րու թյան
ան վամբ մա տա կա րար վող ավ տո յու ղե րը հաս -
ցեա տի րո ջը ա ռա քե լու նպա տա կով։ ՌԴ Օբ -
նինսկ քա ղա քում գտնվող պա հես տա յին տա -
րած քում իր կող մից վար վող ավ տո մե քե նան
բեռն վել է ապ րանք նե րով և ի րեն են տրա մադր -
վել բեռն ու ղեկ ցող փաս տաթղ թե րը: Բեռ նա -
բարձ ման ժա մա նակ ներ կա չի գտնվել, քա նի
որ ըստ ըն կե րու թյան սահ մա նած թույ լատ րե -
լիու թյան նոր մե րի, մուտք գոր ծելն այդ տա -
րածք ար գել վում է, ուս տի կանգ նել է ցան կա -
պա տից հե ռու, իսկ մա տա կա րա րար ըն կե րու -
թյան կող մից կա տար վել է ապ րանք նե րի բար -
ձու մը: Միա ժա մա նակ հայտ նել է, որ ՌԴ մաք -
սա յին տե սու չի կող մից ապ րանք նե րը կա պա -
րակնք վել են բարձ ման տե ղում, իսկ փաս -
տաթղ թե րը տրվել են ի րեն: Իր ի մա ցու թյամբ
բեռ նա տար մե քե նա յում ե ղել են միայն ավ տո -
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6 Տե՛ս Макконнелл, К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы, и политика. В 2 т. [Текст] / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю: Пер
с англ. 11-го изд. Т.1.- М.: Республика,1992.- 339 с

7 Տե՛ս ՀՀ ՊԵԿ իրավաբանական վարչության 2019 թվականի ապրիլի 5-ի «Վարչական գործի վարույթը կարճելու
մասին» թիվ 61 որոշում։ (լրացուցիչ տեղեկատվություն՝ սույն որոշումը տրամադրվել է ՀՀ պետական եկամուտների
կոմիտեի իրավաբանական վարչության կողմից)
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յու ղեր, ո րի արդ յուն քում Բագ րա տա շե նի մաք -
սա յին կե տում լրաց րել է 28.02.2019թ. թիվ
10106070/280219/0000004 տա րանց ման հայ -
տա րա րա գի րը, ո րից հե տո Բագ րա տա շե նի
մաք սա յին կե տում բե ռը մաք սա յին զննման է
են թարկ վել ռենտ գեն սար քա վոր ման մի ջո ցով։
Մաք սա յին զննման արդ յուն քում հայտ նա բեր -
վել է, որ ավ տո մե քե նա յի մեջ առ կա է նաև 414
կգ բրուտ տո, 360 կգ նետ տո քա շով մե տա ղա -
կան ցու ցա պա հա րան: Ապ րանք նե րի զննու մից
հե տո մե քե նա յի վրա դրվել է «E0140120» հա -
մա րի մաք սա յին ա պա հով ման մի ջո ցը: 

Հայտ նել է նաև, որ մա տա կա րար ըն կե -
րու թյու նը բեռ նել է նաև այդ ապ րան քը, բա ցի
այդ ցու ցա պա հա րա նը բեռն ու ղեկ ցող փաս -
տաթղ թե րում՝ մաս նա վո րա պես 27.02.2019թ.
թիվ 2702/0189 հա շիվ-ապ րան քագ րում, նե րառ -
ված չի ե ղել, ո րի մա սին ինքն ի մա ցել է միայն
«Ու րար տու տեր մի նալ» մաք սա յին պա հես տում
և հա վե լել, որ իր մե ղա վո րու թյու նը բա ցա կա -
յում է մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման մեջ։ 

2019 թվա կա նի ապ րի լի 3-ին մաք սա յին
կա նոն նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ վա րույ -
թին ներ կա յա ցել է «Հույս մո տոր» ՍՊ ըն կե րու -
թյան լիա զոր ներ կա յա ցու ցիչ Է դուարդ Ա րա մի
Աս լա մազ յա նը, ո րը ներ կա յաց րել է նո տա րա -
կան կար գով վա վե րաց ված 27.03.2019թ. թիվ
12-19 լիա զո րա գի րը։ Է դուարդ Ա րա մի Աս լա -
մազ յա նը բա ցատ րու թյուն է տվել այն մա սին,
որ ըն կե րու թյու նը զբաղ վում է ավ տո յու ղե րի և
ավ տո պա հես տա մա սե րի ներ մուծ մամբ: 2019
թվա կա նի մար տի 6-ին ըն կե րու թյան կող մից
ներ մուծ ված ապ րանք նե րի մեջ ե ղել է նաև մե -
տա ղա կան ցու ցա պա հա րան՝ 414 կգ բրուտ տո,
360 կգ նետ տո քա շով: ՌԴ-ում գոր ծող մա տա -
կա րար «ЭКОМ» ըն կե րու թյան կող մից ներ կա -
յաց ված նա մակ-պար զա բան մամբ նշվել է, որ
«ROLF» մակ նի շի ապ րանք նե րը ի րենց ըն կե -
րու թյան կող մից սխալ մամբ է ընդգրկ վել հայ -
տա րա րագր ված ապ րանք նե րում: Չ հայ տա րա -
րագր ված ապ րանք նե րը հան դի սա նում են գո -

վազ դա յին ցու ցա փեղ կեր կամ ցու ցա նակ ներ:
Միա ժա մա նակ հայտ նել է, որ վա րոր դի մե ղա -
վո րու թյու նը ապ րանք նե րի չհայ տա րա րագր ման
մեջ բա ցա կա յում է: 

Հիմք ըն դու նե լով վար չա կան վա րույ թի ըն -
թաց քում ներ կա յաց ված պար զա բա նում նե րը և
«Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր -
յալ» ՀՀ օ րենսգր քի 247-րդ հոդ վա ծը8, ՀՀ մաք -
սա յին օ րենսգր քի 206-րդ և 221-րդ հոդ ված նե -
րը՝ վար չա կան ի րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ
գոր ծի վա րույ թը չի կա րող սկսվել, իսկ սկսվա -
ծը են թա կա է կարճ ման վար չա կան ի րա վա -
խախտ ման դեպ քի կամ կազ մի բա ցա կա յու -
թյան դեպ քում։ Ուս տի, վա րորդ Ար մե նակ Գուր -
գե նի Սարգս յա նի նկատ մամբ սկսված սույն
գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է՝ ի րա վա խախտ ման
կազ մի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռա բա նու թյամբ։

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րո շա րադր յա լը՝
վար չա կան գոր ծի նյու թե րով պարզ վել է, որ
«ЭКОМ» ըն կե րու թյան 27.02.2019թ. թիվ
2702/0189 հա շիվ-ապ րան քագ րով9 «Հույս մո -
տոր» ՍՊ ըն կե րու թյան ան վամբ ու ղարկ ված
ապ րան քի վե րա բեր յալ Բագ րա տա շե նի մաք -
սա յին կետ-բաժ նում 28.02.2019թ. թիվ
10106070/280219/0000004 տա րանց ման հայ -
տա րա րա գի րը10, սա կայն բե ռում ե ղած 414 կգ,
360 կգ մե տա ղա կան ցու ցա պա հա րա նը չի հայ -
տա րա րագր վել, ին չը տե ղի է ու նե ցել ոչ թե
«Կաս Տ րանս» ՍՊ ըն կե րու թյան վա րորդ Ար -
մե նակ Գուր գե նի Սարգս յա նի կող մից, այլ մա -
տա կա րար «ЭКОМ» ըն կե րու թյան հա մա պա -
տաս խան աշ խա տակ ցի մեղ քով, այ սինքն՝ Ար -
մե նակ Գուր գե նի Սարգս յա նի ա րար քում բա -
ցա կա յում է մաք սա յին կա նոն նե րի խախտ ման
կազ մը, ին չը հիմ նա վոր վում է 28.02.2019թ. թիվ
10106070/280219/0000004 տա րանց ման հայ -
տա րա րագ րով, «ЭКОМ» ըն կե րու թյան կող մից
ներ կա յաց ված 29.03.2019թ. թիվ Т-009 նա -
մակ-պար զա բան մամբ, «Կաս Տ րանս» ՍՊ ըն -
կե րու թյան վա րորդ Ար մե նակ Գուր գե նի Սարգս -
յա նի և «Հույս մո տոր» ՍՊ ըն կե րու թյան լիա -
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8 Տե՛ս «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգիրք, ընդունված 06.12.1985, ուժի մեջ է մտել
01.06.1986, սկզբնաղբյուր՝ ՀՍՍՀԳՍՏ 1985/23, պաշտոնական կայքէջ՝ file:///C:/Users/P_C/Downloads/73129.pdf 

9 Տե՛ս 27.02.2019թ. թիվ 2702/0189՝«ЭКОМ» ընկերության հաշիվ-ապրանքագիր, պաշտնական կայքէջ՝ ԱՐՏԱՔԻՆ
ԱՌԵՎՏՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԵԿ ՊԱՏՈՒՀԱՆ, 
https://trade.gov.am/cas//login?service=https%3A%2F%2Ftrade.gov.am%2Ftrade%2Flogin%2Fcas: 

10 Տե՛ս 28.02.2019թ. թիվ 10106070/280219/0000004 տարանցման հայտարարագիրը, պաշտոնական կայքէջ՝
https://trade.gov.am/trade/home/index։



զոր ներ կա յա ցու ցիչ Է դուարդ Ա րա մի Աս լա մազ -
յա նի բա ցատ րու թյուն նե րով։ 

Վե րո շա րադր յա լի հա մա կար գա յին վեր լու -
ծու թյան և խնդ րի առ կա յու թյու նը վեր հա նե լու
վե րա բեր յալ վերևում ար տա հայ տած դիր քո րո -
շու մը ամ փո փե լու հա մար անդ րա դառ նանք ՀՀ
մաք սա յին օ րենսգր քի 203-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սի 1-ին պար բե րու թյա նը, հա մա ձայն ո րի՝
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սա յին
սահ մա նով տե ղա փոխ վող ապ րանք նե րի և տ -
րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի չհայ տա րա րագր -
ման կամ ոչ ի րենց ան վան մամբ հայ տա րա -
րագր ման կամ հայ տա րա րագր ման ժա մա նակ
ոչ ճշգրիտ տե ղե կու թյուն ներ նշման դեպ քում,
ո րի արդ յուն քում չի ա ռա ջա նում մաք սա յին
վճար նե րի պա կաս հաշ վար կում կամ չհաշ վար -
կում, ինչ պես նաև ոչ սա կագ նա յին կար գա վոր -
ման մի ջոց նե րի չկի րա ռում` հան ցա գոր ծու թյան
հատ կա նիշ նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում`ա -
ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա կում` 50 հա -
զար դրա մի չա փով։

Սույն աշ խա տան քում մեր կող մից կա տար -
ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը փաս տում են, որ
«մաք սա յին տա րան ցում» մաք սա յին ըն թա ցա -
կար գով ապ րանք նե րի ներ մուծ ման դեպ քում,
որ պես ի րա վա խախտ ման սուբ յեկտ՝ հայ տա -
րա րա տու պա տաս խա նատ վու թյան է են թարկ -
վում փո խադ րո ղը, մաք սա յին փո խադ րո ղը
կամ ա ռա քո ղը՝ տա րանց ման հայ տա րա րագ -
րի սխալ լրաց ման հա մար, մինչ դեռ պրակ տի -

կան ցույց է տա լիս, որ անհ րա ժեշտ է օ րենսդ -
րա կան հիմք գործ նա կա նում առ կա խնդի րը
լու ծե լու հա մար։ Նշ վա ծը ցույց է տա լիս նաև,
որ օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի արդ յուն -
քում հարց կա րող է ա ռա ջա նալ՝ արդ յո՞ք ի րա -
վա չափ չի լի նի, որ «մաք սա յին տա րան ցում»
մաք սա յին ըն թա ցա կար գով ներ մուծ ված ապ -
րանք նե րի չհայ տա րա րագր ման կամ ոչ ի րենց
ան վան մամբ հայ տա րա րագր ման կամ հայ տա -
րա րագր ման ժա մա նակ ոչ ճշգրիտ տե ղե կու -
թյուն նե րի նշման դեպ քում ի րա վա բա նա կան
ան ձին՝ այ սինքն, այն կազ մա կեր պու թյա նը ո րի
ան վամբ ներ մուծ վում է ո րո շա կի խմբա քա նա -
կով ապ րանք ներ են թարկ վի վար չա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան։ 

Ի վեր ջո հարկ է նշել, որ անդ րա դառ նա լով
ի րա վա չա փու թյան հար ցին, պետք է փաս տել,
որ յու րա քանչ յուր կազ մա կեր պու թյուն նման
կեր պով հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րից
խու սա փե լու մի տում կա րող է ու նե նալ և այդ
պա րա գա յում ո՞ր քա նով է ի րա վա ցի, որ փո -
խադ րո ղին 50000 ՀՀ դրա մի տու գանք նա -
խա տե սե լով, թույ լատ րել ը նե րու թյուն նե րին
հսկա յա կան խմբա քա կով ապ րանք նե րի ներ -
մու ծում կազ մա կեր պել Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյուն։ Հետևա բար` քա նի դեռ չկա օ -
րենսդ րա կան լու ծում, պրակ տի կա յում այս կար -
գա վո րու մը կա րող է բե րել բա ցա սա կան տար -
բեր հետևանք նե րի։
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ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ 
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի իրավունքի տեսության և 
սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ, 
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
ՀՀ վաստակավոր իրավաբան

ԴԱՏԱԿԱՆ   ՑՈՒՑՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԴԵՊՈՆԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԱՆՁԻ ՀԱՐՑԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ՝ ՏԵՍԱԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ

Հոդ վա ծում քննարկ վում է ցուց մուն քի դա տա կան դե պո նաց ման և տե սա կա պի մի ջո ցով ան ձին
դա տա րա նում հար ցաքն նե լու փոխ հա րա բե րակ ցու թյան հար ցե րը։ Այս եր կու դա տա վա րա կան ինս -
տի տուտ նե րը միմ յան ցից տար բեր վում են հիմ քե րի կան խա տե սո ղա կան և փաս տա կան բնույթ նե րով.
ցուց մուն քի դե պո նաց ման հիմ քե րը կան խա տե սո ղա կան են, վե րա բե րում են այն պի սի հնա րա վոր ի -
րա դար ձու թյուն նե րին, ո րոնք կա րող են տե ղի ու նե նալ ա պա գա յում, մինչ դեռ տե սա կա պի մի ջո ցով
հար ցաքն նու թյան վե րա բե րե լի հիմ քը փաս տա կան է։

Հե ղի նա կը կար ծում է, որ ցուց մուն քի դա տա կան դե պո նա ցու մը և տե սա կա պի մի ջո ցով հար -
ցաքն նու թյու նը, հա մա պա տաս խան փաս տա կազ մի առ կա յու թյան դեպ քում, կա րող են զու գակց ված
կի րառ վել։

Դե պո նաց ված ցուց մուն քը մինչև դա տա րա նում հրա պա րա կե լը, դա տա վո րը պետք է պար զի, թե
արդ յոք դա տա րա նում հնա րա վոր է հար ցաքն նել այն ան ձին, ում ցուց մուն քը նախ կի նում դե պո նաց -
վել է։ 

Բա նա լի բա ռեր. դե պո նա ցում, ցուց մունք, տե սա կապ, հար ցաքն նու թյուն, ցուց մուն քի հրա պա -
րա կու մ։

АРТУР ГАМБАРЯН
Заведующий кафедрой теории права и конституционного права
Российско-Армянского (Славянского) Университета, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист Республики Армения

СУДЕБНОЕ ДЕПОНИРОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ И ДОПРОС ЛИЦА В СУДЕ ПУТЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

В статье рассматривается связь между судебным депонированием показаний и допросом лица в
суде. Эти два процессуальных института отличаются друг от друга прогностическим и фактическим
характером оснований; основания для показаний под присягой носят прогнозный характер и
относятся к возможным событиям, которые могут произойти в будущем, в то время как основания
для перекрестного допроса являются фактическими.

Автор полагает, что судебное депонирование показаний и допрос с помощью специального
залога при наличии соответствующих документов могут применяться в сочетании.

Перед оглашением депонированных показаний в суде судья должен выяснить, можно ли
допросить лицо, показания которого ранее были депонированы в суде.

Ключевые слова: показания, депонирование показаний, допрос, публикация показаний.
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ARTUR GHAMBARYAN
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Russian-Armenian University, Doctor of Law, Professor,
Honored Lawyer of the Republic of Armenia.

THE JUDICIAL DEPOSITION OF THE TESTIMONY AND THE QUESTIONING OF AN INDIVIDUAL
IN COURT THROUGH VIDEOCALL

The article discusses the relationship between the judicial deposition of the testimony and the
questioning of the person in the court. These two procedural institutions differ from each other in the
predictive and factual nature of the grounds; the grounds for deposition testimony are predictive,
referring to possible events that may occur in the future, while the grounds for cross-examination are fac-
tual.

The author believes that the judicial deposition of the testimony and the interrogation by means of a
special bond, in the presence of relevant documents, can be used in combination.

Before publishing the deposited testimony in court, the judge must find out whether it is possible to
interrogate the person whose testimony was previously deposited in court.

Keywords: deposition, testimony, interrogation, publication of testimony.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԳԵՎՈՐԳ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ
Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտորի խորհրդական,
Եվրասիա միջազգային համալսարանի դասախոս,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ԱՐԳԵԼԱՆՔԻ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՊՕՐԻՆԻ ԱՐԱՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ՝
ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ

Հոդվածը նվիրված է արգելանքի տակ գտնվող գույքի նկատմամբ ապօրինի արարք կատարելու
հանցակազմի մեկնաբանմանը՝ Հայաստանի Հանրապետության քրեական նոր օրենսգրքի
կարգավորումների լույսի ներքո: Իհարկե, նշված արարքը նորույթ չէ, դրա համար պատասխա-
նատվություն նախատեսված էր նաև նախկին քրեական օրենքում: Սակայն նոր օրենսգրքի 509-րդ
հոդվածում քննարկվող հանցանքի առանձին հատկանիշներ կարգավորված են նորովի, առավել
մանրամասն, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել մեկնաբանել այդ կարգավորումները: 

Հետա զո տու թյան արդյունքները, տեսա կան նշա նա կությունից զատ, ունեն նաև գործ նա կան
նշանակություն: Դրանք կարող են ուղեցույց հան դիսանալ հարկադիր կա տար ման ծա ռա յության աշ -
խա տակիցների, ինչպես նաև խնդրո առարկա արարքին իրա վա բանա կան գնահատական տվող և
դրա համար պատաս խանատվության միջոցներ կի րառող մարմինների համար՝ ի րենց ա ռօրյա գոր -
ծու նեու թյան մեջ:

Բանալի բառեր. արգելանք, գույք, ապօրինի արարք, քրեական նոր օրենսգիրք:
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ГЕВОРГ ИСРАЕЛЯН
Советник ректора Академии юстиции,
преподаватель Международного университета Евразия,
кандидат юридических наук, доцент

ОПИСАНИЕ НЕЗАКОННОГО ДЕЯНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, ПОДВЕРГНУТОГО АРЕСТУ,
СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЯМ НОВОГО УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Статья посвящена толкованию состава такого преступления, как незаконное деяние в отношении
имущества, находящегося под арест, в свете положений нового Уголовного кодекса Республики
Армения. Разумеется, указанное деяние не явля ется чем-то новым, ответственность за его совершение
предусматривалась также в предыдущем уголовном законе. Однако в статье 509 нового кодекса от-
дельные признаки данного преступления урегулированы по-новому, более де тально, поэто му возникла
необходимость толкования новых регламен та ций.

Результаты исследования, помимо теоретического значения, имеют и прак ти ческое значение.
Они могут быть руководством для сотрудников службы прину дительного исполнения, а также для
органов, дающих правовую оценку рассма три ва емому деянию и применяющих меры уголовной от-
ветственности за его совер шение в рамках своей повседневной деятельности.

Ключевые слова: арест, имущество, незаконное деяние, новый Уголовный кодекс.

GEVORG ISRAYELYAN
Advisor to the Rector of Academy of Justice,
Lecturer of Eurasia International University,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor

THE DESCRIPTION OF AN ILLEGAL ACT REGARDING PROPERTY UNDER THE 
PROHIBITION ACCORDING TO THE REGULATIONS OF THE NEW CRIMINAL CODE OF THE 

REPUBLIC OF ARMENIA

The article is devoted to the interpretation of the crime of committing an illegal act against the
property under prohibition, in the light of the regulations of the new Criminal code of the Republic of
Armenia. Of course, the mentioned act is not a new thing, for that reason, punishment was also provided
for in the previous Criminal code. However, certain features of the crime discussed in Article 509 of the
new Code are regulated in a new, more detailed way, so it is necessary to try to explain those regulations.

The results of the research, apart from the theoretical significance, also have a practical significance.
They can serve as a guide for enforcement officers, as well as for bodies that provide legal evaluation of the
acts in question and apply measures of punishment in their daily work.

Keywords: prohibition, property, illegal act, new Criminal code.
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ԱՆՆԱ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ԵՊՀ Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ

Ժամանակակից իրավական համակարգը մի երեւույթ է, որը իրավական հնարավորու թյուն է ըն-
ձեռում ոչ միայն անձնական իրավունքների իրացման, այլև դրանց պաշտպանու թյան համար։ Պետք
է չմոռանալ նաև, որ օրենսդրու թյամբ անձին վերապահված, բայց պաշտպանու թյան ձևերով չտրա-
մադրված իրավունքը կրում է դեկլարատիվ բնույթ։ Քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և այլ
միջոցառումների հետ մեկտեղ իրավական միջոցները նախատեսված են անձի սուբյեկտիվ իրա-
վունքների իրացման համար անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելու համար։ Այս համատեքստում
քաղաքացիական իրավունքների ինքնապաշտպանու թյունը կարևոր դեր է խաղում մասնավոր իրա-
վունքում:

Բանալի բառեր. իրավական միջոցներ, անձնական իրավունքների պաշտպանու թյուն, անձնա-
կան իրավունքների իրացում, քաղաքացիական իրավունքների ինքնապաշտպանու թյուն, սուբյեկ-
տիվ իրավունքների իրացում։

АННА МКРТЧЯН
Аспирант кафдры Гражданского права юридического факультета Ереванского
Государственного университета

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ПРАВА САМОЗАЩИТЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
АРМЕНИИ

Современная правовая система представляет собой явление, обеспечивающее правовую
возможность не только реализации личных прав, но и их защиты. Также необходимо не забывать, что
право, закрепленное за лицом законодательством, но не обеспеченное формами защиты, носит дек-
ларативный характер. Наряду с политическими, экономическими, социальными и иными мерами
правовые меры призваны обеспечить необходимые условия для реализации субъективных прав
личности. В этом контексте самозащита гражданских прав играет важную роль в частном праве.

Ключевыв слова: правовые мерамы, защита личных прав, реализации личных прав, самозащита
гражданских прав, реализации субъективных прав.

ANNA MKRTCHYAN 
PhD Student of the civil law chair at Yerevan state University, Faculty of Law

CURRENT ISSUES OF THE SELF-DEFENSE INSTITUTE IN CIVIL LAW OF ARMENIA

The modern legal system is a phenomenon that provides the legal opportunity not only to realize the
rights of a person, but also to protect them. It is also necessary not to forget that the right reserved to a
person by legislation, but not secured by forms of protection, is declaratory. Along with political, economic,
social and other measures, legal measures are meant to ensure the necessary conditions for the realization
of the subjective rights of individuals. In this context, the self-defense of civil rights has an important role
in private law.

Keywords: legal measures, self-protection, self-defense, private law, current issues of self-defense,
legal bases for self-defense.
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ՆԱՀԱՊԵՏ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ 
ՀՀ փոխվարչապետ Հ. Մաթևոսյանի գրասենյակի մասնագետ

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԳՈՐԾՈՒՆԱԿՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ
ՓԱՍՏԱՑԻ ՏԻՐԱՊԵՏՄԱՆ ԿԱՄ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ

Ան չա փա հաս նե րի և ան գոր ծու նակ նե րի կող մից ժառն գու թյան ըն դու նու մը փաս տա ցի տի րա -
պետ ման և կա ռա վար ման մի ջո ցով պրակ տի կա յում բա վա կա նին խնդրա հա րույց է։ Նո տար նե րը
գործ նա կա նում խու սա փում են նրանց կող մից ժա ռան գու թյու նը նշված հիմ քով ըն դու նե լու փաս տը
հաս տա տե լուց։ Բա ցա կա յում է նաև դա տա կան պրակ տի կան, վճռա բեկ դա տա րա նը նույն պես չի
անդ րա դար ձել այս հար ցին։ Հոդ վա ծում ներ կա յաց րել ենք այս հար ցի գործ նա կան լու ծում ներ, ո րոնք
կնպաս տեն միաս նա կան պրակ տի կա յի ձևա վոր մա նը։

Բա նա լի բա ռեր. ժա ռան գու թյան ըն դու նում, ժա ռան գու թյան փաս տա ցի տի րա պե տում և կա ռա -
վա րում, գոր ծու նա կու թյուն, գոր ծարք ներ, ան չա փա հաս ներ, անգործունակներ։

НААПЕТ СУКИАСЯН 
Специалист офиса вице-премьера А. Матевосяна

ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ЛИЦАМИ ПУТЕМ
ФАКТИЧЕСКОГО ВЛАДЕНИЯ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Принятие наследства несовершеннолетними и недееспособными через фактическое владение и
управление на практике достаточно проблематично. Нотариусы практически избегают подтверждения
факта принятия ими наследства на указанном основании. Отсутствует и судебная практика, суд кас-
сационной инстанции также не рассматривал этот вопрос. В статье мы представили практические
решения этого вопроса, которые будут способствовать формированию единой практики.

Ключевые слова: принятие наследства, фактическое владение и управление наследством, дее-
способность, сделки, несовершеннолетние, недееспособные лица.

NAHAPET SUKIASYAN
Specialist of the Office of Deputy Prime Minister H. Matevosyan

ACCEPTANCE OF INHERITANCE BY MINORS AND INCAPACITATED PERSONS THROUGH ACTUAL
POSSESSION OR MANAGEMENT 

Acceptance of inheritance by minors and incapacitated persons through actual possession and
management is quite problematic in practice. Notaries practically avoid confirming the fact of their
acceptance of the inheritance on the mentioned basis. There is also a lack of judicial practice, the court of
cassation did not address this issue either. In the article, we have presented practical solutions to this issue,
which will contribute to the formation of a unified practice.

Keywords: acceptance of inheritance, actual possession and management of inheritance, capacity,
transactions, minors, incapacitated persons.
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ԱՆՈՒՇ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդ վա ծը վե րա բե րում է ի րա վուն քի ար դի հիմ նախն դիր նե րից մե կի` հան րա յին ծա ռա յու թյան ա -
ռան ձին տե սակ հա մար վող հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան էու թյան ու նշա նա կու թյան հա մա կող մա նի
ու սում նա սի րու թյա նը։ Հոդ վա ծում հան գա մա նո րեն ու սում նա սիր վել և վեր լուծ վել են հա մայն քա յին
ծա ռա յու թյան վե րա բեր յալ օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը և մի ջազ գա յին փոր ձը,հե ղի նա կը ներ -
կա յաց րել է նաև ար տա սահ ման յան երկր նե րի հա մայն քա յին ծա ռա յու թյա նը բնո րոշ ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րը և բա ցա հայ տել հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան նշա նա կու թյու նը։ 

Բա նա լի բա ռեր. հան րա յին ծա ռա յու թյուն, հա մայն քա յին ծա ռա յու թյուն, տե ղա կան ինք նա կա -
ռա վա րում, հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան էություն։

АНУШ МОВСИСЯН
Соискатель Института философии,
права и социологии НАН РА

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В статье рассматриваются актуальные вопросы права одно, к всестороннему изучению сущности
и значения муниципальнных служб, которые считаются отдельным видом государственной службы. В
статье подробно изучены и проанализированы законодательные нормы и международный опыт в от-
ношении муниципальнных служб, а также представлены особенности характеристика муниципальнных
служб в зарубежных странах и раскрыто значение муниципальнных служб.

Ключевые слова: государственная служба, муниципальная служба, местное самоуправление,
сущность муниципальной службы.

ANUSH MOVSISYAN
Applicant of the Institute of Philosophy, 
Sociology and Law of NAS of RA

THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE MUNICIPAL SERVICE

The article deals with topical issues of law one, to a comprehensive study of the essence and
significance of municipal services, which are considered a separate type of public service. The article
examines and analyzes in detail the legislative norms and international experience in relation to municipal
services, as well as presents the characteristics of municipal services in foreign countries and reveals the
importance of municipal services.

Keywords: civil service, municipal service, local self-government, essence of municipal service.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ԼԻԱՆԱ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ 
Իրավ.գիտ. թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, 
սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի դոկտորանտ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հե ղի նա կը քննար կե լով պե տու թյան ար դիա կան հատ կա նիշ նե րը, սույն հոդ վա ծում տար բե րա -
կել է դրա տե սա կան կա ռույցն` ի րա կա նու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե ցող զար գա ցող երևույ թից: Ի րա -
կան պե տու թյու նը միշտ չէ, որ հա մա պա տաս խա նում է դրա մո դե լին: Անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ
պե տու թյան հատ կա նիշ նե րը ձևա վո րում են դի նա միկ շարք, ո րում տար րե րի հստակ քա նա կը պե տու -
թյան նկատ մա մաբ կա րող է փոխ վել: Այդ հատ կա նիշ նե րի կազ մի վրա ազ դե ցու թյուն են գոր ծում մեծ
թվով գոր ծոն ներ՝ ձևը, տնտե սա կան ու սո ցիա լա կան հիմ քե րը, պե տու թյան մշա կու թա-պատ մա կան
զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, դրա աշ խար հագ րա կան դիր քը, կրո նը և այլն:

Բա նա լի բա ռեր. Պե տու թյուն պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին ներ, մար դու ի րա վունք ներ, քա -
ղա քակր թու թյուն, ի րա վա կարգ, ինք նա վա րու թյուն, մի ջազ գա յին իրավունք:

ЛИАНА МАЛХАСЯН 
Кандидат юридических наук, Докторант Института философии, 
социологии и права Национальной академии наук Республики Армения

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГОСУДАРСТВА

Рассматривая вопрос о характеристиках государства, необходимо отличать его теоретическую
структуру от развивающегося явления, существующего в реальности. Реальное государство не всегда
соответствует своей модели. Необходимо учитывать, что характеристики состояния образуют динамический
ряд, в котором точное количество элементов может меняться относительно государства. На состав этих
черт влияет большое количество факторов: форма, экономические и социальные основы, особенности
культурно-исторического развития государства, его географическое положение, религия и др.

Ключевые слова: Государство, органы государственной власти, права человека, цивилизация,
правовая система, автономия, международное право.

LIANA MALKHASYAN 
PhD Of Law, Doctoral student of the Institute of Philosophy, 
Sociology and Law of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia

MODERN INTERPRETATIONS OF THE STATE

Considering the question about the characteristics of the state, it is necessary to distinguish its
theoretical structure from the developing phenomenon existing in reality. The real state does not always
correspond to its model. It is necessary to take into account that the characteristics of the state form a
dynamic series, in which the exact number of elements may change depending on the state. The
composition of these features is influenced by a large number of factors: the form, economic and social
foundations, features of the cultural-historical development of the state, its geographical location, religion,
etc.

Keywords: State, bodies of state power, human rights, civilization, legal system, autonomy, international
law.
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ՆՈՐԻԿ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

Հոդ վա ծը նվիր ված է սահ մա նադ րու թյան կա ռուց ված քին և դրա զար գաց ման մի տում նե րի հետ
կապ ված հե ռան կար նե րին։ Ներ կա յաց վում են սահ մա նադ րու թյան կա ռուց ված քին, բո վան դա կու -
թյա նը, հիմ նա կան տար րե րին վե րա բեր վող վե լու ծա կան և ար դիա կան մո տե ցում ներ։

Հոդ վա ծի նպա տակն է վե լու ծել սահ մա նադ րու թյան հիմ նա րար սկզբունք նե րը և ժա մա նա կա կից
սահ մա նադ րու թյա նը բնո րո շող կա ռուց ված քա յին փո փո խու թյուն նե րը:

Ու սում նա սիր վել է սահ մա նադ րու թյան ար տաք նի և ներ քին կա ռուց ված քը, գլուխ նե րի և հոդ -
ված նե րի տրա մա բա նա կան հա ջոր դա կա նու թյան հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հիմ նա հար ցե րը։
Հա մե մա տա կան հե տա զո տու թյուն է կա տար վել ՀՀ և ար տա սահ ման յան երկր նե րի սահ մա նադ րու -
թյուն նե րի միջև։ Կարևոր է նշել, որ ՀՀ Սահմ նադ րու թյու նը իր կա ռուց ված քով և բո վան դա կու թյամբ
հա մա պա տաս խա նում է ժա մա նա կա կից սահ մա նադ րա կա նու թյան դրույթ նե րին և պա հանջ նե րին։

Բա նա լի բա ռեր. սահ մա նադ րու թյուն, կա ռուց ված քա յին տար րեր, սահ մա նադ րա կա նու թյուն,
հոդ ված ներ և գ լուխ ներ, նա խա բան, ան ցու մա յին դրույթ ներ, կոն սո լի դաց ված, չկոն սո լի դաց ված և
կոմ բի նաց ված սահ մա նադ րու թյուն ներ: 

НОРИК ШАХНАЗАРЯН
Соискатель Института философии, права и социологии НАН РА,

СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИИ

Статья посвящена структуре конституции и перспективам, связанным с тенденциями ее развития.
Представляются аналитические и актуальные подходы, касающиеся структуры, содержания, основных
элементов конституции.

Цель статьи - проанализировать основополагающие принципы конституции и структурные из-
менения, характеризующие современную конституцию.

Изучена внешняя и внутренняя структура конституции, проблемы, имеющие значение для
логической последовательности глав и статей. Было проведено сравнительное исследование
конституций РА и зарубежных стран. Важно отметить, что Конституция РА по своей структуре и со-
держанию соответствует положениям и требованиям современного конституционализма.

Ключевые слова: конституция, структурные элементы, конституционализм, статьи и главы,
предисловие, переходные положения, консолидированная, неконсолидированная и комбинированная
конституции.

NORIK SHAHNAZARYAN 
Applicant of the Institute of Philosophy, 
Law and Sociology of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia

THE STRUCTURE OF THE CONSTITUTION

The article is devoted to the structure of the constitution and the prospects associated with the trends
of its development. There are presented analytical and topical approaches concerning the structure,
content, and basic elements of constitution.

The purpose of the article is to analyze the basic principles of the constitution and structural changes
that characterize the modern constitution.
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There have been studied the external and internal structure of the constitution, the fundamental
issues of significant importance for the logical sequence of chapters and articles. There has been
conducted a comparative study of the constitutions of the RA and foreign countries. It is important to note
that the Constitution of the RA complies with the provisions and requirements of modern constitutionalism
by its structure and content.

Keywords: constitution, structural elements, constitutionalism, articles and chapters, preface,
transitional provisions, consolidated, unconsolidated and combined constitutions.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՎԱՉԻԿ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիլագիայի, 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ՈՐՈՇ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՁևԻ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍԿԱՆ
ՀԻՄՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Այս հոդ վա ծում փոր ձել ենք վեր հա նել խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման ձևի ա ռա ջաց ման
պատ ճառ նե րը, դրա վրա ազ դող քա ղա քա կան և ի րա վա կան երևույթ նե րը: Պառ լա մեն տա րիզ մը դի -
տարկ վում էր ոչ միայն որ պես կա ռա վար ման պարզ ձև կամ հա մա կարգ, այլ նաև որ պես կա ռա վար -
ման գա ղա փա րա խո սու թյուն, որ պես ի րա վա կան մտա ծո ղու թյան ձև։ Քն նարկ ման թե ման ժա մա նա -
կա կից խորհր դա րան նե րի գա ղա փա րա կան ուղղ վա ծու թյունն էր։ Աշ խա տան քը ցույց է տա լիս ինչ պես
ընդ հա նուր, այն պես էլ հիմ նա կան տար բե րու թյուն նե րը պե տու թյան կա ռա վար ման ձևե րի և կա ռա -
վար ման ձևե րի միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի միջև:

Բա նա լի բա ռեր. դա սա կար գեր, հա սա րա կու թյուն, պե տա կան հա մա կարգ, միա պե տու թյուն,
դե մոկ րա տիա, օ րի նա կա նու թյուն, կի սա նա խա գա հա կան:

ВАЧИК ШАХВЕРДЯН
Соискатель института философии, социологии,
права НАИ РА

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ ОСНОВ ИДЕОЛОГИИ ПАРЛАМЕНТСКОГО
ПРАВЛЕНИЯ

В данной работе мы попытались поднять причины появления формы парламентского правления,
действующие на это политико-правовые явления. Парламентаризм рассматривали не только как
просто форму или систему правления, но и как идеологию правления, как форму правового
мышления. Темой обсуждения сделали идеологическую направленность современных парламентов.
В работе показаны как общие и базисные отличия форм правления государства, так и взаимосвязь
форм управления.

Ключевые слова: Категории, общество, государственная система, монархия, демократия, за-
конность, полупрезидентское.
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VACHIK SHAHVERDYAN
Applicant of the Institute of Philosophy, Sociology, Law of NAS RA

SEVERAL REMARKS ON THE IDIOLOGICAL BASIS OF THE PARLIAMENTARY GOVERNMENT FORM

In this work we have tried to identify the reasons for the emergence of the parliamentary governing
horse, the legal and political phenomena that affect it, we have considered parliamentarism not as a mere
governing body or system, but as a governing ideology, as a legal thinking. We have made the ideological
orientation of modern parliaments a subject of discussion. The work shows the commonalities and basic
differences between the forms of government, as well as the interconnectedness of the forms of govern-
ment.

Keywords: categories, society, state system, monarchy, democracy, legality, semi-presidential.
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ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ
Վարչական դատարանի դատավոր

ԻՐԱՎԱՉԱՓ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Աշ խա տու թյան ու սում նա սի րու թյան ա ռար կան պե տա կան   մար մին նե րի օ րի նա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րով պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման խնդիրն է։ Պաշ տո նա տար ան ձանց լիա զո րու թյուն նե -
րի ի րա կա նա ցու մը նրանց ծա ռա յո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րի մեջ է մտնում, դրանք ոչ միայն օ -
րի նա կան են, այլև պար տա դիր։ Սահ մա նե լով պե տա կան   մար մին նե րի և նրանց պաշ տո նա տար ան -
ձանց՝ այլ շա հե րին վնաս պատ ճա ռե լու լիա զո րու թյուն նե րը՝ օ րենս դի րը նպա տակ է հե տապն դում
կան խել ա ռա վել էա կան կո րուստ նե րը և հաս նել սո ցիա լա պես շա հա վետ հետևանք նե րի։

Միա ժա մա նակ, օ րենսդ րու թյու նը կա րող է սահ մա նել դա տա կան   գոր ծո ղու թյուն նե րի արդ յուն -
քում պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման հնա րա վո րու թյուն, ո րը սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյունն է,
այլ ոչ թե ի րա վուն քի վե րա կանգ նու մը։ Գոր ծող ի րա վա կան նոր մե րը պա րու նա կում են պե տա կան   
մար մին նե րի ի րա վա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման բա վա կա նին սահ -
մա նա փակ դեպ քեր, ուս տի անհ րա ժեշտ է ու ժե ղաց նել վնա սի հա տուց ման ինս տի տու տը՝ հաշ վի առ -
նե լով ֆի զի կա կան ան ձանց ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի ա պա հով ման անհ րա ժեշ տու թյու նը։
սուբ յեկտ ներ.

Բա նա լի բա ռեր. ի րա վա չափ, օ րի նա կան, վնաս, լիա զո րու թյուն, պար տա կա նու թյուն, հատուցում: 

МИКАЕЛ МЕЛКУМЯН
Судья Административного суда

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗАКОННЫМ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕМ

Предметом исследования работы являются проблемы возмещения вреда, причиненного право-
мерными действиями государственных органов. Осуществление полномочий должностных лиц
входит в состав их должностных обязанностей, они носят не только законный, но и обязательный
характер. Определяя полномочия государственных органов и их должностных лиц по причинению
ущерба иным интересам, законодатель преследует цель предотвращения наиболее значительных
потерь и достижения общественно полезных последствий.

При этом законодательством может быть установлена   возможность получения возмещения
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

вреда, причиненного в результате судебных действий, что является социальной защитой, а не восста-
новление права. Действующие правовые нормы содержат довольно ограниченные случаи возмещения
вреда, причиненного правовыми действиями государственных органов, поэтому необходимо усилить
институт возмещения вреда, с учетом необходимости обеспечения прав и законных интересов
физических и юридических лиц.

Ключевые слова: законный, правомерный, ущерб, полномочия, обязанность, возмещение.

MIQAYEL MELQUMYAN
Judge of the RA Administrative Court

MAIN PROBLEMS OF COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED BY LEGAL ADMINISTRATION

The subject of the work study is the problem of compensation for harm caused by lawful actions of
state bodies. The exercise of the powers of officials is part of their official duties, they are not only legal,
but also mandatory. Authorizing state bodies and their officials to cause damage to other interests, the
legislator pursues the goal of preventing the most significant losses and achieving socially beneficial conse-
quences.

At the same time, the legislation may establish the possibility of obtaining compensation for damage
caused as a result of judicial actions, which is social protection, and not the restoration of the right. The
current legal norms contain rather limited cases of compensation for damage caused by the legal actions
of state bodies, therefore it is necessary to strengthen the institution of compensation for harm, taking into
account the need to ensure the rights and legitimate interests of individuals and legal entities.

Keywords: legal, lawful, damage, authority, state bodies, obligation, compensation.
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ՌՈԶԱ ԱՄԻՐՈՎԱ
Հայ-Ռուսական համալսարանի 2-րդ կուրսի ասպիրանտ
իրավաբան Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակում 

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻՑ ԲԽՈՂ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Բան կա յին հա մա կար գը ցան կա ցած պե տա կան   ֆի նան սա կան հա մա կար գի հիմ նա կան կա ռուց -
ված քա յին տար րե րից մեկն է: Վեր ջին տա րի նե րին հատ կա պես ար դիա կան են այն պայ մա նագ րե րը,
ո րոնք առնչ վում են բան կա յին ո լոր տին։ Առևտ րա յին բան կե րը գնա լով դառ նում են ժա մա նա կա կից
կյան քի մաս, և, հետևա բար, ա վե լի մեծ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նել հա րա բե րու թյուն նե րի այս
տե սա կի կար գա վոր մա նը:

Այ սօր թե՛ քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի գի տու թյան մեջ, թե՛ ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում կան
մի շարք հա կա սա կան տե սա կետ ներ՝ կապ ված բան կա յին ա վանդ նե րի հաս կա ցու թյան բո վան դա -
կու թյան հետ, ո րոնք խո չըն դո տում են քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի դոկտ րի նի հե տա գա զար գաց -
մա նը, ինչ պես նաև դժվա րու թյուն ներ են ստեղ ծում բան կա յին գոր ծու նեու թյու նում:

Գի տա կան   հոդ վա ծը միտ ված է ու սում նա սի րե լու ո րոշ խնդիր ներ, ո րոնք ծա գում են բան կե րի
կող մից բան կա յին ա վան դի պայ մա նագ րով մա տուց վող ֆի նան սա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հետևան -
քով։ Տե սա կան և գործ նա կան մա կար դա կում վեր լու ծու թյան են են թարկ վել հետևյալ հար ցե րը. արդ -
յո՞ք բանկն ի րա վունք ու նի ցպա հանջ ա վան դի տո կո սա գու մա րի չա փը սահ մա նել 0%, քննարկ վել է
ժամ կե տա յին ա վան դի մի մա սը պա հան ջե լու դեպ քում ա վան դի մնա ցոր դի վրա հաշ վեգր վող տո կո -
սի չա փը, ու սում նա սիր վել է բան կի կող մից ցպա հանջ ա վան դի գու մար հան դի սա ցող դրա մա կան մի -
ջոց նե րի կան խիկ ել քագր ման հա մար միջ նոր դավ ճա րի կի րառ ման բան կի ի րա վուն քը:
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Անդ րա դառ նա լով բան կա յին ա վան դի պայ մա նագ րով բան կի պար տա վո րու թյուն նե րի կոնկ րետ
ցան կին, ո րոնք կազ մում են դրա բո վան դա կու թյու նը, ի րա վա կան գրա կա նու թյու նը սո վո րա բար սահ -
մա նա փակ վում է նրա ե րեք պար տա վո րու թյուն նե րի մատ նանշ մամբ, այն է՝ ա վան դա տուի պա հան -
ջով ա վան դի գու մա րը վե րա դարձ նե լու պար տա վո րու թյուն, ա վան դի նկատ մամբ տո կոս ներ վճա րե լու
պար տա վո րու թյուն, վե րո հիշ յալ ա ռա ջին եր կու պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ա պա հով ման
պար տա վո րու թյու նը։

Եզ րա կա ցու թյամբ նշվել է, որ.
1. բանկն ի րա վունք չու նի ցպա հանջ ա վան դի տո կո սա գու մա րի չա փը սահ մա նել 0%, քա նի որ

դա կհա կա սի բան կա յին ա վան դի պայ մա նագ րի բուն էու թյա նը և նրա փոխ հա տուց ման
բնույ թին, քա նի որ ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյան պար տա վո րու թյու նը նե րա ռում է ա -
վան դի գու մա րի նկատ մամբ տո կոս նե րի պար տա դիր վճա րում։

2. ե թե հա ճա խոր դը պա հան ջում է վե րա դարձ նել ժամ կե տա յին ա վան դի գու մա րի մի մա սը, ա -
պա բան կը պետք է ա վան դի մնա ցոր դի նկատ մամբ հաշ վար կի ցպա հանջ ա վանդ նե րի հա -
մար նա խա տես ված տո կոս ներ (ե թե տո կոս նե րի չա փը կող մե րի միջև նա խա պես հա մա ձայ -
նեց ված չէ), սա կայն խոր հուրդ է տրվում պայ մա նագ րում նա խա տե սել հաշ վեգր վող տո կոս -
նե րի ո րո շա կի չափ։

3. խնա յո ղա կան հաշ վից ցպա հանջ ա վան դի գու մար հան դի սա ցող դրա մա կան մի ջոց նե րի
կան խիկ ել քագր ման հա մար միջ նոր դավ ճար չի գանձ վում, և հա ճա խոր դը կա րող է դրանք
պա հան ջել բան կից ցան կա ցած ժա մա նակ, հա կա ռակ դեպ քում կխախտ վի բան կա յին ա վան -
դա յին պայ մա նագ րի ի րա վա կան էու թյու նը:

Բա նա լի բա ռեր. սպա ռող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյուն, ա վան դա տու, բան կա յին ա -
վանդ/դե պո զիտ, տո կոս, միջ նոր դավ ճար:

РОЗА АМИРОВА
Аспирант 2-ого курса обучения Российско-Армянского университета
юрист в офисе Примирителя финансовой системы

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА

Банковская система - одна из основных структурных элементов любой государственной
финансовой системы. Особую актуальность в последнее время имеют договоры, связанные с отно-
шениями в банковской сфере. Коммерческие банки все прочнее входят в современную жизнь, и, сле-
довательно, регулированию данного вида отношений все больше должно уделяться внимание. 

На сегодняшний день, как в науке гражданского права, так и в правоприменительной практике
существует ряд противоречивых взглядов, связанных с содержанием категории банковского вклада,
которые препятствуют дальнейшему развитию цивилистической доктрины, а также создают
затруднения для практической банковской деятельности.

Научная статья направлена на исследование некоторых проблем, возникающих в сфере предо-
ставления банками финансовых услуг в рамках договора банковского вклада. На теоретическом и
практическом уровне анализированы вопросы: о праве банка начислять проценты по вкладу до вос-
требования в размере 0%; о размере начисляемых суммы процентов на остаток вклада при требовании
клиентом возврата части срочного вклада; о праве банка взимать комиссионную плату за снятия со
сберегательных счетов вкладов до востребования.

Обращаясь к конкретному перечню обязанностей банка по договору банковского вклада, со-
ставляющих его содержание, то в юридической литературе обычно ограничиваются указанием на
три его обязанности, а именно: обязанность по выдаче суммы вклада по требованию вкладчика; обя-
занность по выплате процентов на сумму вклада; обязанность по предоставлению обеспечения
исполнения первых двух вышеперечисленных обязанностей.

Сделан вывод о том, что:
1. банк не имеет права не начислять проценты по вкладу до востребования, поскольку это будет

76

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

3
2

  2
0

2
2



77

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

противоречить самой сущности и возмездному характеру договора банковского вклада, так
как в обязанность финансовой организации входит обязательная выплата процентов на
сумму вклада; 

2. при требовании клиентом возврата частичной суммы срочного вклада банком должны
начисляться проценты, предусмотренные на вклады до востребования, (если размер процентов
между сторонами заранее не оговорен), однако рекомендуется предусматривать в договоре
конкретный размер начисляемых процентов;

3. комиссия за обналичивание депозитных средств на сберегательном счете, являющихся,
вкладами до востребования, не взимается, и клиент может потребовать их от банка в любое
время, в противном случае, будет нарушена правовоя сущность договора банковского вклада.

Ключевые слова: защита прав потребителя, вкладчик, банковский вклад/депозит, проценты,
комиссионная плата.

ROZA AMIROVA
2nd year postgraduate student at Russian-Armenian university,
lawyer at Financial System Mediator office

TOPICAL PROBLEMS ARISING FROM BANK DEPOSIT CONTRACTS.

The banking system is one of the main structural elements of the financial system of any state.
Contracts related to the banking sector relations are of particular relevance in recent times. Commercial
banks are increasingly entering modern life, and, consequently, the regulations of such relationships
should receive more attention.

Nowadays, there are a number of contradictory approaches related to the content of the category of
bank deposit both in the science of civil law and in law enforcement practice, which hinder the further de-
velopment of the civil doctrine, as well as create difficulties in its implication in practice.

The scientific article aims to study some of the issues that arise in the framework of the contract of
bank deposit during the provision of financial services by banks. At a theoretical and practical level the
following issues have been analyzed: the right of a bank to accrue interest on demand deposit at 0% rate,
the amount of accrued interest on deposit balance in case of demanding to return the partial amount of the
deposit, the right of a bank to charge a commission fee for withdrawal of demand deposits from savings ac-
counts.

Referring to the scope of the bank’s obligations under the contract of bank deposit, which also
constitutes the content of the bank deposit relationship, the legal study is usually limited to addressing
three of its duties, namely: the obligation to issue the amount of deposit at the request of the depositor; the
obligation to pay interest on the amount of deposit; the obligation to provide security for the first two
above-mentioned duties.

It is concluded that:
1. the bank has no right not to accrue interest on the demand deposit, as it would contradict the very

essence and the remunerative nature of the bank deposit agreement, as the obligation of the
financial institution includes the mandatory payment of interest on the amount of the deposit;

2. If the customer demands the return of a partial amount of a term deposit, the interest should be
charged, provided for deposits on demand (if the amount of interest between the parties is not
previously agreed), but it is recommended to specify in the contract a specific amount of accrued
interest;

3. no commission should be charged for withdrawal of funds deposited on a savings account, which
are demand deposits, and the customer may demand them from the bank at any time, otherwise,
the legal essence of the bank deposit agreement will be violated.

Keywords: consumer protection, depositor, bank deposit, interest, commission fee.
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ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
«Վեների ԻՄՄՕ» ՍՊ ընկերության իրավաբան

«ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱՆՑՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՓՈԽԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ԱՌԱՔՈՂԻ (ԷՔՍՊԵԴԻՏՈՐԻ)

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդ վա ծը վե րա բե րում է մաք սա յին տա րանց ման մաք սա յին ըն թա ցա կար գին հա մա պա տաս -
խան ապ րանք նե րի փո խադր ման (փո խադր ման) փո խադ րո ղի պար տա վո րու թյուն նե րին: Ե թե   միու -
թյան երկ րից ծա գող ապ րանք նե րը տե ղա փոխ վում են, դրանք պահ պա նում են Միու թյան ապ րանք -
նե րի կար գա վի ճա կը, բա ցա ռու թյամբ օ րենսգր քի 307-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տում նշված դեպ քե րի և
ԵՏՀ-ի կող մից սահ ման ված այլ դեպ քե րի։ Այս պի սով, այն դեպ քում, երբ բեռ նա թա փում, վե րա բեռ -
նում (փո խադ րում) և այլ բեռ նա փո խադ րում ներ են ի րա կա նաց վել Միու թյան մաք սա յին տա րած քի մի
մա սից Միու թյան մաք սա յին տա րած քի մյուս մաս տե ղա փոխ ված (փո խադր ված) ապ րանք նե րի հետ.
միու թյան ան դամ չհան դի սա ցող պե տու թյուն նե րի տա րածք ներ և (կամ) ծո վա յին ճա նա պար հով, և
Միու թյան նման ապ րանք ներ տե ղա փո խող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի փո խա րի նումն ի րա կա -
նաց վել է միու թյան ան դամ չհան դի սա ցող պե տու թյուն նե րի տա րածք նե րում, այս դեպ քում՝ մեկն ման
մաք սա յին մարմ նի թույլտ վու թյու նը, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի բեռ նա տար տա րածք նե րի (կու պե -
նե րի) վրա դրված մաք սա յին կնիք նե րի և կ նիք նե րի հա նու մը կամ փո խադ րա մի ջոց նե րի (ա ռաք ման)
և առևտ րա յին փաս տաթղ թե րի փո խա րի նու մը:

Այ նուա մե նայ նիվ, ե թե այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վել են ա ռանց մաք սա յին մարմ նի թույլտ -
վու թյան, և տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի բեռ նա տար տա րածք նե րի (կու պե նե րի) վրա դրված մաք -
սա յին կնիք ներն ու կնիք նե րը կո րել են, կամ ե ղել է փո խադր ման (փո խադր ման) և առևտ րա յին փաս -
տաթղ թե րի փո խա րի նում, ա պա տե ղադր ված ապ րանք նե րը. Մաք սա յին տա րանց ման մաք սա յին ըն -
թա ցա կար գով ապ րանք նե րը կորց նում են Միու թյան կար գա վի ճա կը և Միու թյան մաք սա յին տա -
րածք ներ մուծ վե լիս հա մար վում են օ տա րերկր յա ապ րանք ներ։

Բա ցա ռու թյուն կլի նի, ե թե գոր ծարք նե րը կա տար վում են Միու թյան ան դամ չհան դի սա ցող պե -
տու թյուն նե րի պե տա կան   մար մին նե րի խնդրան քով, ին չը հաս տատ վում է այդ պե տա կան   մար մին նե -
րի կող մից օգ տա գործ վող փաս տաթղ թե րով կամ նույ նա կա նաց ման մի ջոց նե րով:

Մաք սա յին տա րանց ման մաք սա յին ըն թա ցա կար գի գոր ծար կումն ա վար տե լու հա մար փո խադ -
րո ղը կամ, ե թե դա նա խա տես ված է մաք սա յին կար գա վոր ման մա սին ան դամ պե տու թյուն նե րի օ -
րենսդ րու թյամբ, մաք սա յին տա րանց ման մաք սա յին ըն թա ցա կար գում գտնվող ապ րանք նե րի հայ -
տա րա րա տուը պար տա վոր է ներ կա յաց նել. նշա նակ ման մաք սա յին մարմ նին տա րանց ման հայ տա -
րա րա գիր, ինչ պես նաև ի րեն հա սա նե լի այլ փաս տաթղ թեր: Մաք սա յին մարմ նի պա հան ջով փո խադ -
րո ղը պար տա վոր է ներ կա յաց նել ապ րան քը:

Բա նա լի բա ռեր. Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միու թյուն, Մաք սա յին օ րենս գիրք, մաք սա յին կար -
գա վո րում, մաք սա յին ըն թա ցա կարգ, մաք սա յին տա րան ցում, մաք սա յին մար մին ներ, տե ղա շարժ -
ման պայ ման ներ, ապ րանք նե րը մաք սա յին ըն թա ցա կար գի մեջ դնե լու պայ ման ներ, փո խադ րող, փո -
խադ րո ղի պարտավորություններ

СЮЗАННА ВАРДАНЯН
Юрист АО “Венери ИММО”

ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА ПРИ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА

В статье рассматриваются обязанности перевозчика при перевозке (транспортировке) товаров в
соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. Если перемещаются товары, имеющие
происхождение из страны Союза, то они сохраняют статус товаров Союза, за исключением случая,
указанного в пункте 3 статьи 307 Кодекса, и иных случаев, определенных ЕЭК. Так, в случае, если
совершалась разгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции с товарами Союза, пере-
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возимыми (транспортируемыми) с одной части таможенной территории Союза на другую часть тамо-
женной территории Союза через территории государств, не являющихся членами Союза, и (или)
морем, и производилась замена транспортных средств, перевозящих такие товары Союза, на
территориях государств, не являющихся членами Союза, в этом случае допускаются с разрешения та-
моженного органа отправления удаление таможенных пломб и печатей, наложенных на грузовые по-
мещения (отсеки) транспортных средств, либо замена транспортных (перевозочных) и коммерческих
документов.

Однако, если указанные операции совершались без разрешения таможенного органа и были
утеряны таможенные пломбы и печати, наложенные на грузовые помещения (отсеки) транспортных
средств, либо была замена транспортных (перевозочных) и коммерческих документов, товары, поме-
щенные под таможенную процедуру таможенного транзита, утрачивают статус товаров Союза и при
ввозе на таможенную территорию Союза рассматриваются как иностранные товары. 

Исключением будет, если операции совершаются по требованию государственных органов госу-
дарств, не являющихся членами Союза, что подтверждается документально либо средствами иденти-
фикации, примененными такими государственными органами.

Для завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита перевозчик либо, если
это предусмотрено законодательством государств-членов о таможенном регулировании, декларант
товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита, обязан представить тамо-
женному органу назначения транзитную декларацию, а также имеющиеся у него другие документы.
По требованию таможенного органа перевозчик обязан предъявить товары.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Таможенный кодекс, таможенное регули-
рование, таможенная процедура, таможенный транзит, таможенные органы, условия перемещения,
условия помещения товаров под таможенную процедуру, перевозчик, обязанности перевозчика.

SUSANNA VARDANYAN
Lawyer of “Venery IMMO” JSC

OBLIGATIONS OF THE CARRIER IN THE CUSTOMS PROCEDURE OF CUSTOMS TRANSIT

This scientific article deals with the obligations of the carrier in the transportation (transportation) of
goods in accordance with the customs procedure of customs transit. If goods originating from a country of
the Union are moved, they retain the status of goods of the Union, except for the case specified in
paragraph 3 of Article 307 of the Code, and other cases determined by the EEC. So, in the event that
unloading, reloading (transshipment) and other cargo operations were performed with the goods of the
Union transported (transported) from one part of the customs territory of the Union to another part of the
customs territory of the Union through the territories of states that are not members of the Union, and (or)
by sea, and the replacement of vehicles carrying such goods of the Union was carried out on the territories
of states that are not members of the Union, in this case, with the permission of the customs authority of
departure, removal of customs seals and seals imposed on the cargo spaces (compartments) of vehicles, or
replacement of vehicles (shipping) and commercial documents.

Each Transit Operation must be carried out by a person known as the Holder of the Procedure, who
accepts responsibility for the Transit movement. They are responsible for the presentation of the goods
intact (with seals intact where appropriate) and the required information/Transit Declaration at the
customs Office of Destination within the prescribed time limit and are responsible for payment of duties
and other charges which may become due in the event of an irregularity occurring.

Keywords: Eurasian Economic Union, Customs Code, customs regulation, customs procedure,
customs transit, customs authorities, conditions for movement, conditions for placing goods under a
customs procedure, carrier, obligations of the carrier.
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Հան դե սում տպագր վող հոդ ված նե րը պետք է ունենան գի տա գործ նա կան կամ ու սում նա մե թո դա -
կան բնույթ: Հոդ վա ծը պետք է վե րա բեր ի ի րա վա գի տու թյան ո լոր տին, իսկ բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ մեծ
հե տաքրք րու թյուն վա յե լող, գի տա գործ նա կան մեծ ար ժեք ներ կա յաց նող ու սում նա սի րու թյուն նե րին:

Սույն պա հանջ նե րը բա վա րա րող հոդ ված նե րը ե րաշ խա վոր վում են տպագ րու թյան հա մար Հան -
դե սի գլխա վոր խմբագ րի կող մից: Իսկ դրանք չբա վա րա րե լու դեպ քում հոդ ված նե րը վե րա դարձ վում
են հե ղի նա կին:

Հոդ վա ծը ներ կա յաց վում է թղթա յին՝ տպա գիր, և է լեկտ րո նա յին (Microsoft Word) տար բե րակ -
ներով: Թղ թա յին տար բե րա կը պետք է ներ կա յաց նել Հան դե սի խմբագ րու թյուն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Վ.Սարգս յան 5 հաս ցեով, իսկ է լեկտ րո նա յին տար բե րակն ու ղար կել orinakanutyun@prosecutor.am
հաս ցեով:

Հոդ վա ծը պետք է պա րու նա կի վեր նա գիր (մինչև 20 բառ) և շա րադր վի 8-10 է ջի սահ ման նե րում:
Հոդ վա ծին կից պետք է նաև ե րեք լե զվով (հա յե րեն, ռու սե րեն և անգ լե րեն) ներ կա յաց նել. 

ա) Սեղ մա գիր (Абстракт, Abstract), բ) Բա նա լի բա ռեր (Ключевые слова, Keywords), գ) Հե ղի նա -
կի մա սին հա կիրճ տե ղե կու թյուն: 

Սեղ մա գի րը 300-500 բա ռի սահ ման նե րում պետք է պա րու նա կի հոդ վա ծի հա մա ռոտ շա րա -
դրան քը: Բա նա լի բա ռե րի քա նա կը յու րա քանչ յուր լեզ վով չպետք է հին գից պա կաս լի նի:

Ե թե հոդ վա ծի հե ղի նա կը գի տա կան աս տի ճան չու նի, ա պա հոդ վա ծի հետ պետք է ներ կա յաց նի
կար ծիք (այ սու հետ՝ Կար ծիք)՝ տվյալ հոդ վա ծի՝ գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված լի նե լու, գի տա կան նո -
րույ թի, հոդ վա ծում բարձ րաց ված խնդրի ու դրա ար դիա կա նու թյան մա սին:

Ի րա վա գի տու թյան ո լոր տին վե րա բերող հոդ ված նե րի դեպ քում Կար ծիք կա րող է տալ ի րա վա բա -
նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծո ւի կամ դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան ու նե ցող ան ձը կամ ի րա վա -
գի տու թյան ո լոր տում մեծ հե ղի նա կու թյուն վա յե լող ի րա վա բա նը: Գի տու թյան այլ ո լորտ նե րին վե րա -
բեր ող հոդ ված նե րի դեպ քում Կար ծիք կա րող է տալ այդ գի տու թյան թեկ նա ծո ւի կամ դոկ տո րի գի տա -
կան աս տի ճան ու նե ցող ան ձը, ինչ պես նաև՝ այդ գի տու թյան ո լոր տում մեծ հե ղի նա կու թյուն վա յե լող
մաս նա գե տը: Կար ծի քը պետք է ստո րագր վի տվո ղի կող մից և/ կամ կնքվի իր աշ խա տա վայ րի կնի քով:

Հոդ վա ծի հա յե րեն տեքս տը պետք է շա րադ րել GHEA Grapalat, ռու սե րեն տեքս տը՝ Baltica Cyrillic,
իսկ անգ լե րեն տեքս տը՝ Times New Roman տա ռա տե սակ նե րով: Հոդ վա ծի յու րա քանչ յուր էջ պետք է
լի նի A4 (201x297 մմ) չա փի և ու նե նա լու սանցք ներ. ձա խից՝ 30 մմ, ա ջից՝ 10 մմ, վերևից՝ 20 մմ,
ներքևից՝ 25 մմ: Հոդ վա ծի հիմ նա կան տեքս տը շա րադ րվում է 12 տա ռա չա փով, միջ տո ղա յին հե ռա -
վո րու թյու նը՝ 1,5, իսկ վեր նագ րե րը՝ 14 տա ռա չա փով և մուգ (Bold):

Եթե հե ղի նակն օգտ վում է այլ ան ձանց, գիտ նա կան նե րի աշ խա տանք նե րից և այլ աղբ յուր նե րից,
ապա այդ մա սին պետք է պատ շաճ ձևով նշում կա տար վի տեքս տում, և/ կամ հղու մը տրվի ծա նո թա -
գրու թյան մի ջո ցով՝ յու րա քանչ յուր է ջում: Ծա նո թագ րու թյան մեջ պետք է նե րա ռել հետևյալ տվյալ նե -
րը՝ հեղ ինակ(ներ)ի ազ գա նուն(ներ)ը, ա նուն(ներ)ը, նյու թի լրիվ ան վա նու մը, հրա տա րա կու թյան տե -
ղը, հրա տա րակ չու թյու նը, քա ղա քը, տա րե թի վը, հա տո րը, է ջը: Օ տա րա լե զու աղբ յուր նե րը չեն թարգ -
ման վում: Ին տեր նե տա յին աղբ յուր նե րից օգտ վե լու դեպ քում ծա նո թագ րու թյան մեջ պետք է նշվեն ին -
տեր նե տա յին հաս ցեն և հ ղում կա տա րե լու վեր ջին ամ սա թի վը: Ար գել վում է այլ հե ղի նակ նե րի կար ծի -
քը, միտ քը, աշ խա տան քը ներ կա յաց նել իբրև սե փա կան, օգ տա գոր ծել ու րի շի գա ղա փա րը, միտ քը,
վեր լու ծու թյու նը՝ ա ռանց հղում կա տա րե լու: Ար գել վում է նաև այլ աղբ յու րից վերց վա ծը թարգ մա նել
կամ նա խա դա սու թյու նը ձևա փո խել՝ ա ռանց հղում և/ կամ ինք նու րույն վեր լու ծու թյուն կա տա րե լու: 

Հան դե սում տպագր վող հոդ ված ներն ամ բող ջու թյամբ ար տա հայ տում են հե ղի նակ նե րի դիր -
քո րո շում ներն ու վեր լու ծու թյուն նե րը, և հ նա րա վոր է՝ չհա մընկ նեն ՀՀ դա տա խա զու թյան դիր քո -
րոշ ման հետ: ՀՀ դա տա խա զու թյու նը պա տաս խա նատ վու թյուն չի կրում հոդ վա ծի հե ղի նա կի
ար տա հայ տած կար ծի քի համար:
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